महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०२१
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, हदनाांि ०३ माचच, २०२१ / फाल्गन
ु १२, १९४२ (शिे)
(१) मख्
ु यमां्ी

(२) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम
िगळून) मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

(३) गह
ृ ननमाचण मां्ी

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६२
-------------------------------------

नागपूर महानगरपाललिा क्षे्ात मूलभूत सोई सुविधा
योजनेंतगचत ननधी अप्राप्त असल्याबाबत

(१)

*

७२३१ श्री.प्रिीण दटिे : हदनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी सभागह
ृ ाच्या

पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १३

मधील प्रश्न क्रमाांि ६०७३ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगर
वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू महानगरपाललका क्षेत्रात मल
ू भत
ू सोई सवु िधा विकास योजनेंतगगत

नगरविकास विभाग, शासन ननर्गय, मनपा-२०१९/प्र.क्र. ११४, दिनाींक ५
ऑगस्् २०१९ नस
ु ार १५७.५ को्ी अन्य १६९ को्ी असे एकूर् ३२६ को्ी
अप्राप्त असल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील मल
विकासाची कामे ननधीअभािी प्रलींबित
ू भत
ू
असन
ू ननधी वितररत होण्याकरीता लोकप्रनतननधीींनी लेखी तक्रार ननिेिनाव्िारे
पाठपरु ािा केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शासनाने ननधी वितररत करण्याकरीता विशेष धोरर् आखले
आहे काय,

(४) असल्यास, प्रलींबित ननधी महापाललकेस िगग होण्यासाठी शासनाने कोर्ती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) महानगरपाललका मल
ू भत
ू सोई सवु िधा योजनेंतगगत

(२२१७ ०९१३) नागपरू महानगरपाललकेसाठी रुपये ३१६.८३ को्ी मींजूर
करण्यात आले आहे त.

त्यापैकी रुपये १ को्ी ननधी वितररत करण्यात आला असन
ू उिगररत

रुपये ३१५.८३ को्ी ननधी प्रत्यक्ष वितररत करण्यात आलेला नाही, हे खरे
आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .

(३), (४) ि (५) सन २०२०-२०२१ या आर्थगक िषागत अथगसक
ीं ल्पीत ननधी,
प्रत्यक्ष वितरर्ासाठी उपलब्ध होर्ारा ननधी ि मागण्या याींच्या अर्धनतेने
ननधी वितरर्ािाित कायगिाही करण्यात येत आहे .
-----------------

नगरपांचायत आष्ट्टी, पाटोदा ि लशरूर िासार (जज.बीि) या निीन
स्थावपत शहराांच्या वििास आराखड्यास मांजुरी लमळण्याबाबत

(२)

*

६९६३ श्री.सरु े श धस : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नगरपींचायत आष्ी, पा्ोिा ि लशरूर कासार (जज.िीड) या निीन

स्थावपत शहराींचा प्रारूप विकास आराखडा अींनतम मींजरु ीसाठी शासनाच्या नगर
विकास विभागाकडे सािर करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रारूप विकास आराखडे महाराषर प्रािे लशक ि नगररचना

अर्धननयम, १९६६ चे कलम ३०(१) मधील तरति
ु ीनस
ु ार सिग सींविधाननक
कायगिाही पर्
ू ग करून अींनतम मींजुरीसाठी सािर करण्यात आले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त विकास आराखडयाींच्या मींजरु ी अभािी अनेक विकास
कामे

प्रलींबित

असल्याने

सिर

विकास

आराखडयास

तात्काळ

मींजूरी

लमळण्याकरीता शासनस्तरािर कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

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

(२) विकास योजना, आष्ी ि लशरुर कासार मधील सींविधाननक कायगिाही
यथोर्चत पर्
ू ग झालेली आहे .

तथावप, विकास योजना, पा्ोिा महाराषर प्रािे लशक ननयोजन ि नगर

रचना अर्धननयम, १९६६ चे कलम ३० अन्िये विदहत मि
ु त सींपल्यानींतर

शासनास सािर झालेली असल्याने त्यािाित सींविधाननक कायगिाही पर्
ू ग
झालेली नाही.

(३) विकास योजना, आष्ी ि लशरुर कासार या प्रारुप विकास योजना
महाराषर प्रािे लशक ननयोजन ि नगर रचना अर्धननयम, १९६६ चे कलम ३१
अन्िये

अींनतम

ननर्गयासाठी

शासनाच्या

विचाराधीन

असन
ू ,

उक्त

अर्धननयमामध्ये नमि
विदहत कालमयागिेत त्यािर शासनाकडून ननर्गय
ू
घेण्यात येर्ार आहे .

विकास योजना, पा्ोिा विदहत मि
ु तीत सािर करण्यािाित ननयोजन

प्रार्धकरर्ाने कसरू केली असल्याने उक्त अर्धननयमाच्या कलम २१(४)(क)

अन्िये ननयोजन प्रार्धकरर्ाची कतगव्ये पार पाडर्ेसाठी सहसींचालक, नगर

रचना, औरीं गािाि विभाग, औरीं गािाि याींनी दिनाींक ०५/०२/२०२१ रोजीच्या
आिे शान्िये सहायक सींचालक, नगर रचना, िीड शाखा, िीड याींची ननयक्
ु ती
केली आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------
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राज्यात मराठा आरक्षण लागू िरुन उमेदिाराांना
ननयुक्तत्या दे ण्याबाबत

(३)

*

६५३७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, िॉ.िजाहत

लमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.राजेश राठोि, श्री.मोहनराि
िदम, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.िवपल पाटील, श्री.अरुण लाि : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षर् लागू करण्यािाित महाराषर

विधीमींडळात कायिा मींजरू केल्यानींतर दिनाींक १ डडसेंिर, २०१८ रोजीपासन
ू
त्याची

अींमलिजािर्ी

सरु
ु

झाल्यानींतर

सिर

कायद्यास

मा.सिोच्च

न्यायालयाने अींतररम स्थर्गती दिल्यामळ
ु े उक्त कायद्याची अींमलिजािर्ी

अद्यापही होऊ न शकल्यामळ
ु े मराठा समाजास आरक्षर् त्िरीत लागू व्हािे

याकरीता राज्यात विविध भागात तीर स स्िरुपाच्या आींिोलनास सरु
ु िात झाली
असन
ू काही दठकार्ी दहींसक घ्ना घडल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मराठा आरक्षर्ािाित मा.सिोच्च न्यायालयात अींनतम ननर्गय
िे ईपयंत

मराठा

समाजाच्या

इच्छुक

विद्यार्थयांना

आर्थगकदृष्या

िि
ग
ु ल

प्रिगागसाठीच्या को्यातन
ू (ईएसडब्ल्य)ू शैक्षणर्क लाभ घेण्यास परिानगी

िे ण्यािाित जनदहत यार्चका करण्यात आलेली असन
ू मा.उच्च न्यायालयाने

त्यािर तातडीने सन
ु ािर्ी घेण्यास दिनाींक १४ डडसेंिर, २०२० रोजी िा
त्यासम
ु ारास नकार दिलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मराठा उमेििार सन २०१८ पासन
ू ननयक्
ु तीच्या प्रनतक्षेत
असताना महाराषर लोकसेिा आयोगाने शासनास पि
ग च
ू स
ू ना न िे ता मा.सिोच्च
न्यायालयात एसईिीसी आरक्षर्ाींतगगत ननिड झालेल्या मराठा तरुर्ाींच्या

ननयक्
ु त्या रद्द करर्ारी यार्चका मा.सिोच्च न्यायालयात िाखल केल्यामळ
ु े
मराठा उमेििाराींमध्ये सींभ्रमाचे िातािरर् ननमागर् झाल्याचे ननिशगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

5

(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून

आले

ि

त्यानष
ीं ाने
ु ग

राज्यात

मराठा

आरक्षर्

लागू

करुन

उमेििाराींच्या ननयक्
ु त्या करण्यािाित कोर्ती उपाययोजना केली िा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय.
मा.सिोच्च

१५७३७/२०१९

न्यायालयाने

विशेष

अनम
ु ती

यार्चका

ि इतर यार्चकाींमध्ये दिनाींक ९/०९/२०२०

क्रमाींक

रोजी आरक्षर्

अर्धननयम, २०१८ च्या अींमलिजािर्ीस अींतररम स्थर्गती दिलेली असल्याने

दिनाींक ९/०९/२०२० नींतर या कायियाची अींमलिजािर्ी तात्परु ती स्थर्गत
करण्यात आली आहे .

(२) विभागाच्या दिनाींक २३/१२/२०२० च्या शासन ननर्गयानस
ु ार सामाजजक
आणर्

शैक्षणर्कदृष्या

मागास

प्रिगागतील

(एसईिीसी)

उमेििाराींना

आर्थगकदृष्या िि
ग घ्काचा (ईडब्ल्यए
ु ल
ू स) लाभ घेण्याची परिानगी िे ण्यात
आलेली आहे .

(३) हे खरे नाही.

मा.सिोच्च

न्यायालयाच्या

दिनाींक

९/०९/२०२०

च्या

अींतररम

आिे शामळ
ु े आयोगास त्याींची घ्नात्मक कतगव्ये पर्
ू ग करण्यासाठी येत

असलेल्या अडचर्ी लक्षात घेऊन भरती प्रक्रक्रया कोर्त्याही विलींिविना ि

कालिध्ि िेळापत्रक पर्
ू ग करण्याच्या उद्देशाने मा.सिोच्च न्यायालयाकडून
स्ियींस्पष्

आिे श

प्राप्त

होण्याच्या

दृष्ीने

आयोगाने

लसजव्हल

अपील

क्र.३१२३/२०२० ि ३१२६/२०२० िाखल केले होते. िरम्यानच्या कालािधीत

सामाजजक ि शैक्षणर्कदृष्या मागास प्रिगागतील उमेििाराींना आर्थगकदृष्या

िि
ग घ्काचे लाभ अनज्ञ
े ठरविण्यािाित दिनाींक २३/१२/२०२० च्या शासन
ु ल
ु य

ननर्गयाच्या पाश्िगभम
ू ीिर आयोगाकडून मा.सिोच्च न्यायालयामध्ये िाखल

करण्यात आलेले Interlocutory Application मागे घेण्याचा ननर्गय घेण्यात
आला.
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(४) मा.सिोच्च न्यायालयाने दिनाींक ०९/०९/२०२० रोजी मराठा आरक्षर्ास

अींतररम स्थर्गती दिलेली असल्यामळ
ु े ि सिर अींतररम स्थर्गती अद्याप
कायम असल्याने तत
ू ागस राज्यात मराठा आरक्षर् लागू करता येत नाही.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामधील ररक्तत पदे
भरुन इतर सुधारणा िरण्याबाबत
(४)

*

६८२५

अॅि.ननरां जन

िािखरे ,

श्री.प्रविण

दरे िर,

श्री.प्रसाद

लाि,

िॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने महाराषर लोकसेिा आयोगामधील ररक्त पिे भरुन इतर
सध
ु ारर्ा करण्यािाित

पत्र क्र.४६१५/सीआर-१०/२०२०/तीन, दिनाींक १४ जल
ु ,ै

२०२० अन्िये सिर आयोगाने मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनातील सिागत महत्त्िाचा विभाग समजला जार्ाऱ्या

महाराषर लोकसेिा आयोगामधील कमगचारी पि भरती ि इतर सध
ु ारर्ा
करण्यािाित शासनाची भलू मका काय असन
ू शासनातील ग् क ि ड ची पिे

खाजगी यींत्रर्ेमार्गत रािविल्यामळ
ु े अनेक प्रकारचे गैरव्यिहार मध्यींतरी
ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर लोकसेिा आयोग ही कायगक्षम सींस्था असल्याने
नतला

िळक्ीकरर्

करण्याच्या

दृष्ीकोनातन
ू

सिर

आयोगाने

मागर्ी

केलेल्या सध
ु ारर्ेिाित शासनाने चौकशी करुन तात्काळ ननर्गय घेण्यािाित
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) शासनाची ग्-ि (अराजपबत्रत), ग्-क ची पिे महाराषर लोकसेिा

आयोगामार्गत भरण्याचा ननर्गय झाल्यास, त्यानष
ीं ाने महाराषर लोकसेिा
ु ग
आयोगाच्या मागर्ीनस
ु ार आिश्यक पिे िे ण्याचा प्रस्ताि वित्त विभागास
मान्यतेस्ति सािर करण्यात येईल.
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भत
ू पि
ू ग

सींिगागतील

ननिड

पिाींची

मींडळाच्या

खाजगी

कायगकक्षेतील

यींत्रर्ेमार्गत

ग्-क

अद्यापपयंत

आणर्

परीक्षा

रािविण्यात आली नसल्याने गैरव्यिहाराचा प्रश्न उद्भित नाही.
(३)

आयोगाच्या

िळक्ीकरर्ासाठी

सींगर्क खरे िी

ि

िािीींच्या खरे िीस शासनाने मान्यता दिली आहे .

इतर

ग्-ड

प्रक्रक्रया

आिश्यक

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

म्हािाििील सांक्रमण सदननिाांच्या भाड्यापोटी वििासिाने
िोटयिधी रुपये थिविल्याबाबत
(५)

*

६३५८

श्री.प्रसाद

लाि,

श्री.महादे ि

जानिर,

िॉ.पररणय

फुिे,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) मि
ुीं ईतील जुन्या ि मोडकळीस आलेल्या इमारती ररकाम्या कराियाचे
ठरविले तर म्हाडाच्या इमारत िरू
ु स्ती ि पन
ु रगचना मींडळाकडे सध्या केिळ
२५ सिननका उपलब्ध आहे त इतकेच नव्हे तर सम
ु ारे सात हजार सींक्रमर्

सिननकाींपक
ै ी सध्या साडेतीन हजार सिननका विकासकाींच्या ताब्यात असन
ू
सिर विकासकाींनी सींक्रमर् सिननकाींच्या भाडयापो्ी म्हाडाचे रूपये १०० को्ी

थकविले असल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

असलेल्या

सक्रमर्

साडेतीन

हजार

लशबिरातील
सिननका

म्हाडाच्या

तसेच

विविध

सिननकाींच्या

विकासकाकडे
भाडयापो्ी

विकासकाींनी थकविलेले रुपये १०० को्ी विनाविलींि िसल
ू करण्याच्या दृष्ीने
शासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(३) म्हाडाने सरू
ीं र प्रत्यक्षात क्रकती सिननका ताब्यात
ु केलेल्या प्रक्रक्रयेनत

लमळाल्या असन
क्रकती थकिाकीची रक्कम िसल
करण्यात आली आहे ,
ू
ू
यािाित शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
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िॉ. जजतें द्र आव्हाि : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

१.

विकासकाींकडील

सींक्रमर्

गाळ्यापो्ी

थकीत

भाडयाच्या

िसल
ू ीकरीता मा.न्यायालयामध्ये Recovery Civil Suit िाखल करण्यािाित
सींिर्ीं धत पॅनल िकील याींना मि
ींु ई इमारत िरु
ु स्ती ि पन
ु रग चना मींडळ याींनी
कळविले आहे.
२.

यापैकी

विकासक

मे.एस.डी.कॉपोरे शन

याींचेविरुध्ि

मा.उच्च

याींचेविरुध्ि

मा.उच्च

न्यायालयामध्ये मि
ुीं ई इमारत िरु
ु स्ती ि पन
ु रगचना मींडळ याींच्याव्िारे शपथपत्र
िाखल करण्यात आले आहे .
३.

तसेच

विकासक

विधी

विभाग

मे.िधगमान

डेव्हलपसग

न्यायालयाकडे िाखल कराियाच्या Recovery Civil Suit चा मसि
ू ा (Draft)
म्हाडाच्या

याींचेकडे

अलभप्राय/तपासर्ी

करुन

मा.उच्च

न्यायालयामध्ये Recovery Civil Suit िाखल करण्यािाित सींिर्ीं धत पॅनल
िकील याींचेकडे मि
ुीं ई इमारत िरु
ु स्ती ि पन
ु रग चना मींडळ याींनी दिला आहे .
४.

सींक्रमर्

गाळयाींच्या

भाडयाची

थकिाकी

असर्ाऱ्या

विकासकाींविरुध्ि म्हाड अर्धननयम १९७६ चे कलम १८० अींतगगत कायगिाही

करण्याकरीता विकासक याींची जींगम ि स्थािर मालमत्तािाितचा तपलशल
सािर करण्यािाित जजल्हार्धकारी, मि
ींु ई शहर, मि
ींु ई उपनगर, ठार्े, रायगड

ि पालघर याींना दिनाींक २९/०९/२०१७ अन्िये ि तसेच स्मरर्पत्र दिनाींक

१९/०७/२०१८ तसेच स्मरर्पत्र क्र. २, दिनाींक २३/१०/२०२० अन्िये मि
ुीं ई
इमारत िरु
ु स्ती ि पन
ु रग चना मींडळ याींच्याव्िारे कळविण्यात आले असन
ू
त्यािाितची मादहती अद्याप पयंत अप्राप्त आहे .
५.

वि.नन.नन.

३३(१०)

अींतगगत

१२

विकासक

याींना

सींक्रमर्

गाळयापो्ी थकीत भाडे भरर्ा करीत नाहीत तोपयंत सिर विकासक याींना

इतर परिानग्या िे ण्यात येऊ नये यािाित दिनाींक २३/१०/२०२० अन्िये मख्
ु य
कायगकारी

अर्धकारी,

कळविण्यात आले आहे .

झोपडपट्टी

पन
ु िगसन

प्रार्धकरर्

याींना

मींडळाकडून

६. सिग विकासकाींना मींडळामार्गत थकीत रकमेचा भरर्ा त्िरीत

करण्यािाित कळविण्यात आले आहे .
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७. विकासकाींना वितररत करण्यात आलेल्या सींक्रमर् गाळ्याच्या

भाडयापो्ी थकीत रकमेचा भरर्ा न करुन शासनाचे आर्थगक नक
ु सान
केल्यामळ
ु े थकिाकीिार विकासक याींचेविरुध्ि गन्
ु हा िाखल करण्यािाित

दिनाींक १८/०३/२०१८ अन्िये एकूर् १२ विकासक ि दिनाींक ०९/०२/२०२१

अन्िये नव्याने १० विकासक असे एकूर् २२ विकासकाविरुध्ि खेरिाडी

पोलीस स््े शन येथे मि
ुीं ई इमारत िरु
ु स्ती ि पन
ु रग चना मींडळाने तक्रार िाखल
केली आहे . उिगरीत विकासक याींचेविरुध्ि मा.न्यायालयामध्ये Recovery

Civil Suit िाखल करण्यािाित पॅनल िकील याींच्याकडे मि
ुीं ई इमारत िरु
ु स्ती
ि पन
ु रग चना मींडळाने आिश्यक ते िस्तऐिज परु विले आहे त.
(३)

१. मे.सराह डेव्हलपसग याींनी २ गाळे मींडळाच्या ताब्यात दिले आहे त.

तसेच विकासक मे.यनु निसगल कींस्रक्शन कींपनी याींचे ताब्यातील २१ सींक्रमर्
गाळे दिनाींक २०/०१/२०२१ च्या पत्रान्िये मींडळाच्या ताब्यात घेण्यािाित
कायगिाही सरु
ु आहे .

२. विकासक याींना काम थाींििा नो्ीस (Stop Work Notice)

दिल्यानींतर दिनाींक ०१ एवप्रल, २०१६ ते दिनाींक ३१ माचग, २०१९ या
कालािधीमध्ये रक्कम रुपये ८५.११ को्ी, दिनाींक ०१ एवप्रल, २०१९ ते
३१ माचग, २०२० िरम्यान रुपये १८.०३ को्ी ि चालू िषागमध्ये दिनाींक

०१ एवप्रल, २०२० ते दिनाींक ३१ जानेिारी, २०२१ िरम्यान रुपये १९.४५ लक्ष
अशी एकूर् रुपये १२२.५९ को्ी थकीत भाडयाची िसल
ू ी २९ विकासक

याींचेकडून करण्यात आली आहे . सद्य:जस्थतीत माहे जानेिारी, २०२१ अखेर
मद्द
ु ल रक्कम रुपये ११३.८० को्ी थकीत आहे .

३. तसेच थकिाकीिार विकासक याींचे ताब्यातील सींक्रमर् गाळे

मींडळाचे ताब्यात घेण्याकरीता विशेष मोदहमें तगगत मि
ुीं ई इमारत िरु
ु स्ती ि
पन
ु रग चना मींडळाव्िारे पथक स्थापना करण्यात आले आहे . परीं तु कोविड-१९
च्या प्रािभ
ु ागिामळ
ु े सिरची मोदहम रािविर्े शक्य झाले नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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औरां गाबाद महानगरपाललिा आरोग्य विभागातील
विविध सांिगाचतील ररक्तत पदे भरण्याबाबत
(६)

*

६४२१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गािाि महानगरपाललका आरोग्य विभागातील विविध सींिगागतील ३४९
मींजूर पिापैकी १२१ पिे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गािाि महानगरपाललकेच्या आरोग्य विभागातील ररक्त पिे
भरण्यासींिभागत

तत्कालीन

नगर

विकास

राज्यमींत्री

याींच्याकडे

दिनाींक

६ ऑगस््, २०१९ रोजी झालेल्या िैठकीतील ननर्गयानस
ु ार महानगरपाललकेने

दिनाींक २३ सप््ें िर, २०१९ रोजी आरोग्य विभागातील विविध सींिगागतील
एकूर् ९५९ पिाींचा शासनास सािर केलेल्या आकृनतिींधास महानगरपाललकेच्या

सिगसाधारर् सभेची मान्यता घेण्यात आलेली नसल्यामळ
ु े सिर प्रस्ताि
महानगरपाललकेकडे परत पाठविण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त आकृनतिींधामध्ये आरोग्य विभागातील उक्त नमि
ू
पिाींचा

समािेश

महानगरपाललकेस

करण्यात

आला

केलेल्या

असन
ू

सच
ू नेनस
ु ार

शासनास सािर करण्यात आला आहे काय,

सिर

प्रस्तािािाित

आकृनतिींधाचा

सध
ु ारीत

शासनाने
प्रस्ताि

(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून

आले

ि

त्यानष
ीं ाने
ु ग

औरीं गािाि

महानगरपाललका

आरोग्य

विभागातील विविध सींिगागतील ररक्त पिे भरण्यािाित कोर्ती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) ि (४) औरीं गािाि महानगरपाललकेच्या सिग विभागाींच्या पिाींचा एकबत्रत
आकृनतिींध

सिगसाधारर्

सभेची

मान्यता

घेिन
ू

आयक्
ु त,

औरीं गािाि

महानगरपाललका याींनी शासनाच्या मान्यतेसाठी सािर केला होता. सिर
आकृनतिींधामध्ये आरोग्य विभागातील पिाींचा समािेश करण्यात आला आहे .
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औरीं गािाि महानगरपाललकेच्या आरोग्य विभागासह अन्य विभागाींच्या

एकूर् ५७१६ पिाींच्या आकृनतिींधास शासन ननर्गय, दिनाींक १५/०२/२०२१
अन्िये शासनाची मान्यता िे ण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामागाचचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(७)

*

७२२२ श्री.अरुण लाि : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि

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

(१) गह
ु ागर-विजापरू १६६-ई या राषरीय महामागग िाींधर्ीचे काम पर्
ू ग होण्याचा
अींनतम कालािधी माहे डडसेंिर, २०१९ मध्ये पर्
ू ग झाला असन
ू ही सिरहू
महामागागचे काम अपर्
ू ागिस्थेत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा
त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पलस
ू (ता.पलस
ू , जज.साींगली) येथील मागागिरील ताकारीपासन
ू

ते तासगािपयंत रस्त्याच्या प्रलींबित कामामळ
ीं ादित
ु े महामागागकरीता भस
ू प
करण्यात आलेल्या ताकारी, घोगाि, कींु डल, पलस
ू , साींडगेिाडी, िाींििडे, येळािी
येथील

िार्धत

शेतकऱ्याींना

भस
ीं ािनाचा
ू प

ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

मोििला

लमळाला

नसल्याचेही

(३) असल्यास, सिर रस्त्याच्या अपर्
ू ग कामामळ
ु े उक्त दठकार्ी अनतक्रमर् ि
अिैध िाहन पाक्रकंग होत असन
ू िाहन अपघाताच्या प्रमार्ात िररोज िाढ
होत

असल्यामळ
ु े

उक्त

रस्त्याचे

काम

पर्
ू ग

करण्यािाित

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी मा.सािगजननक िाींधकाम मींत्री याींचेकडे लेखी ननिेिनाव्िारे
मागर्ी केली असल्याचे माहे

जानेिारी,

ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

२०२१ मध्ये िा त्यािरम्यान

(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
ु ग
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सद्य:जस्थतीत सिर काम प्रगतीत असन
ू दिनाींक २६/१२/२०२१ पयंत

मि
ु तिाढ िे ण्यात आली आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

प्रश्नामधील नमि
ू गािे ही राषरीय महामागग क्र.२६६ मध्ये येत असन
ू

त्यापैकी १) ताकारी हे गाि िाळिा तालक्
ु यातील २) घोगाि, कींु डल, पलस
ू ,

साींडगेिाडी ि िाींििडे ही गािे पलस
ू तालक्
ु यातील आणर् ३) येळािी हे गाींि
तासगाींि तालक्
ै ी मौजे ताकारी (ता.िाळिा) ि मौजे
ु यातील आहे . या गािाींपक
पलस
ीं ािनाची आिश्यकता नसल्याने ही गािे
ू (ता.पलस
ू ) या गािामध्ये भस
ू प
सींपािन प्रक्रक्रयेतन
ू िगळण्यात आली आहे त.

प्रश्नामधील नमि
ीं ािन
ू उिगरीत गािाींमधील आिश्यक जलमनीचे भस
ू प

हे राषरीय महामागग अर्धननयम १९५६ मधील तरति
ु ीींनस
ु ार करण्यात येत
आहे . सद्य:जस्थतीत भस
ीं ािन प्रक्रक्रया प्रगतीपथािर असन
भस
ीं ािनाची
ू प
ू
ू प

प्रक्रक्रया पर्
ीं ािनाचा मोििला
ू ग होताच ननिाडयाींतगगत िार्धत शेतकऱ्याींना भस
ू प
िा्प करण्यात येईल.
(३) हे खरे नाही.

सिरचे ननिेिन प्राप्त झाल्याचे दिसन
ू येत नाही.

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

(५) स्थाननक लोकाींचा महामागागच्या अजस्तत्िातील हद्दीमध्ये काम करर्ेस
विरोध असल्यामळ
ु े विलींि झाला आहे .
-----------------

घणसोली (निी मुांबई) पररसरातील खारफुटीिर िेबिज
टािण्यात येत असल्याबाबत

(८)

*

६५२५ िॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर वििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घर्सोली (निी मि
ींु ई) पररसरातील खाडी क्रकनारी मोठ्या प्रमार्ात
खारर्ु्ीिर डेबिज ्ाकून भराि ्ाकण्याचे काम माक्रर्याकडून सरू
ु असल्याचे माहे
जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त पररसरात डेबिज आणर् माती भरािामळ
ु े स्िच्छता
अलभयानाचा अभाि दिसन
येत असन
डेबिजला डोंगराचे स्िरूप प्राप्त
ू
ू
झाल्याचेही ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले ि तिनस
ु ार िोषी विरोधात कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही.

घर्सोली खाडी क्रकनाऱ्यालगतची जमीन लसडको ि िन विभागाच्या

मालकीची आहे . घर्सोली, सेक््र १३ येथील सम
ु ारे १,४५,४५२.९६ चौ.मी.
क्षेत्रर्ळाचा भख
ू ींड क्र. १ लसडकोने निी मि
ुीं ई महानगरपाललकेला क्रीडा
सींकुलासाठी दिलेला आहे .
सिर

भख
ू ींड

हा

सखल

ि

खोलग्

असल्याने

निी

मि
ुीं ई

महानगरपाललकेच्या विकास कामातन
ननघालेली घनमाती सिर भख
ू
ू ींडािर
्ाकण्यात येते तथावप, खारर्ु्ीिर डेबिज ्ाकण्यात येत नाही.

(२) निी मि
ुीं ई महानगरपाललकेच्या विकास कामातन
ू ननघालेली घनमाती
भख
ू ींड क्र. १ येथे ्ाकण्यात येत असन
ू त्याचे िेळोिेळी सपा्ीकरर् करण्यात
येत.े

(३) खारर्ु्ीिर डेबिज ्ाकण्यात येऊ नये यासाठी डेबिज भरारी पथकामार्गत
ननयलमत गस्त घालत असल्याचे, निी मि
ुीं ई महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

िसई-विरार महानगरपाललिा (जज.पालघर) येथे महहलाांच्या िैद्यिीय
तपासणीसाठी िैद्यिीय िक्ष नसल्याबाबत
(९)

*

६८७७ श्री.रविांद्र फाटि, श्री.विक्रम िाळे , श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.सनतश

चव्हाण,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.अरुणिािा

जगताप,

श्री.अननिेत

तटिरे , श्री.अमोल लमटिरी, श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय नगर वििास मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) िसई-विरार महानगरपाललका (जज.पालघर) येथे अनतप्रसींग िा िलात्कार
झालेल्या

मदहलाींच्या

िैद्यकीय

तपासर्ीसाठी

कोर्तेही

िैद्यकीय

कक्ष

नसल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िसई-विरार महानगरपाललकेच्या डी.एम.पे्ी् ि तळ
ु ीींज
रुग्र्ालय येथे िैद्यकीय कक्ष सरु
ु करण्यािाित लोकप्रनतननधीींनी आयक्
ु त,
िसई-विरार

महानगरपाललका

याींना

माहे

जानेिारी,

त्यािरम्यान ननिेिन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय,

२०२१

मध्ये

िा

(३) असल्यास, उक्त ननिेिनाच्या अनष
ीं ाने शासनाने िैद्यकीय कक्ष सरु
ु ग
ु
करण्यािाित कोर्ता ननर्गय घेतला िा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) ि (२) िसई-विरार शहर महानगरपाललका क्षेत्रात
मदहलाींिरील

अत्याचार

(िलात्कार)

वपडीत

मदहलेची

पढ
ु ील

िैद्यकीय

तपासर्ीची सवु िधा उपलब्ध नसन
ू वपडीतेची िैद्यकीय तपासर्ीकरीता विलींि
होत असल्याचे ननिेिन माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िसई-विरार शहर
महानगरपाललकेस प्राप्त झाले आहे .

सिर ननिेिनात िसई-विरार महानगरपाललकेच्या सर डी.एम.पे्ी् ि

तळ
ु ीींज रुग्र्ालयामध्ये अनतप्रसींग िा िलात्कार झालेल्या मदहलाींच्या िैद्यकीय
तपासर्ीसाठी िैद्यकीय कक्ष सरु
ु करर्ेिाितची िाि नमि
ु केली आहे .
(३)

िसई-विरार

शहर

महानगरपाललका

क्षेत्रात अनतप्रसींग

ि

िलात्कार

झालेल्या वपडीत मदहलेची पढ
ु ील तपास प्रक्रक्रया ि िैद्यक्रकय तपासर्ी
विनाविलींि तातडीने होण्याची आिश्यकता विचारात घेता, िसई-विरार शहर
महानगरपाललकेने खालीलप्रमार्े कायगिाही केली आहे :

िसई-विरार शहर महानगरपाललकेमार्गत सर डी.एम.पे्ी् ि तळ
ु ीींज

रुग्र्ालयामध्ये दिनाींक १०/०२/२०२१ रोजी स्ितींत्र कक्ष कायागजन्ित
करण्यात आला आहे .


सिर कक्षामध्ये सहा स्त्रीरोग तज्ञाींची (MBBS/MS/DNB/Obst. &
Gynaec) नेमर्ूक करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

15

मुांबईतील िरळी, नायगाि, ना.म. जोशी मागच येथील बीिीिी
चाळीांचा पुनविचिास अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत

(१०)

*

गाणार,

७०३५ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि
श्री.रमेशदादा

पाटील,

श्री.प्रशाांत

पररचारि,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, िॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.राजेश राठोि, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अलभजजत िांजारी :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९३८ ला हदनाांि ४ माचच, २०२० रोजी हदलेल्या

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

(१) मि
ुीं ईतील िरळी, नायगाि, ना.म.जोशी मागागिरील िीडीडी चाळीींचा

भलू मपज
ू न सोहळा दिनाींक २२ एवप्रल, २०१७ रोजी तत्कालीन माजी मख्
ु यमींत्री
याींच्या हस्ते िरळी येथील जाींिोरी मैिानात पार पडला असन
ू ही गत तीन

िषागपासन
ू पन
ु विगकासाची प्रक्रक्रया सींथगतीने सरु
ु असल्याने ननिड झालेल्या
कींपन्याींनी सिर प्रकल्पातन
ू माघार घेण्याचे पत्र म्हाडाला दिले होते, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ना.म.जोशी मागग येथील पन
ु िगसन इमारतीींमध्ये स्थलाींतरीत
झालेल्या पात्र भाडेकरुीं ना घरे वितररत करण्याकरीता आयोजजत केलेली सोडत
तीन िेळा रद्द करण्यात आल्याचेही ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, िरळी, नायगाि, ना.म.जोशी मागग येथील िीडीडी चाळीच्या

अर्धकृत िास्तवु िशारिाींची सह्याद्री अनतथीगह
ृ ािर पार पडलेल्या िैठकीत

म्हाडामार्ंत घेण्यात आलेल्या सािरीकरर्ात “िास्तु विशारि” स्पधेत िाि
झालेल्या कींत्रा्िारामार्ंत सािरीकरर् करण्यात आल्याचे ननिशगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने मि
ु ग
ुीं ईतील िीडीडी चाळीींचा पन
ु विगकास
जलिगतीने करण्यािाित कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
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िॉ. जजतें द्र आव्हाि : (१) दिनाींक २२/०४/२०१७ रोजी तत्कालीन माजी
मख्
ु यमींत्री, महाराषर शासन याींच्या शभ
ु हस्ते जाींिोरी मैिान िरळी येथे

नायगाींि ि ना.म. जोशी मागग, लोअर परे ल येथील िीडीडी चाळ पन
ु विगकास
प्रकल्पाच्या योजनेचा भम
ू ीपज
ू न समारीं भ करण्यात आला.
ना.म.जोशी

मागग

ि

नायगाींि

प्रकल्पाींच्या

कींत्रा्िारास

दिनाींक

२१/०४/२०१७ रोजी कायागिेश जारी केले ि िरळी प्रकल्पासाठी कायागिेश दिनाींक

०४/०१/२०१९ रोजी जारी केले. िरळी प्रकल्पाींतगगत सींक्रमर् लशबिराचे काम
सरू
ु करण्यात आले होते.

ना.म.जोशी मागग ि नायगाींि प्रकल्पात प्रत्यक्ष पन
ु िगसन कामास

सरू
ु िात झालेली नाही, ही िस्तजु स्थती आहे .

नायगाींि येथील प्रकल्पाचे काम सरु
ु होऊ न शकल्यामळ
ु े प्रकल्पाचे

कींत्रा्िार मे.लासगन ॲण्ड ्ुिो लललम्े ड याींनी दिनाींक ०३/०७/२०२० रोजीच्या
पत्रान्िये कींत्रा् सींपषु ्ात आर्ण्यािाित नो्ीस जारी केली होती. तथावप,

कींत्रा्िाराने दिनाींक ०४/१२/२०२० रोजीच्या पत्रान्िये प्रकल्पाचे काम सरु
ु
ठे िण्यािाित सींमती िशगविली आहे .

िरळी ि ना.म.जोशी मागग येथील प्रकल्पाच्या कींत्रा्िाराने प्रकल्पातन
ू

माघार घेण्यािाितची अशी कोर्तीही नो्ीस दिलेली नाही.

(२) ना.म.जोशी मागग येथील स्थलाींतररत झालेल्या भाडेकरुीं च्या प्रस्तावित

पन
ु िगसन सिननका ननजश्चत करण्यासाठी आयोजजत केलेली सोडत कोविड-१९
चा प्रािभ
ु ागि ि काही ताींबत्रक कारर्ामळ
ु े तीनिेळा रद्द करण्यात आली आहे .

तथावप, या सींगर्कीय सोडतीचा कायगक्रम दिनाींक ११/०२/२०२१ रोजी मा.मींत्री
(गह
ृ ननमागर्) ि मा.मींत्री (पयागिरर्) याींच्या उपजस्थतीत सींपन्न झाला.

(३), (४) ि (५) िीडीडी चाळ पन
ु विगकास प्रकल्पासाठी तातडीने कराियाच्या
उपाययोजना सच
ू विण्यासाठी दिनाींक २९/१२/२०२० रोजीच्या पररपत्रकान्िये

उपाध्यक्ष, म्हाडा याींचे अध्यक्षतेखाली सलमती गदठत केलेली आहे . सिरहू
सलमतीने दिनाींक १५/०२/२०२१ रोजी अहिाल शासनास सािर केलेला आहे .

सिरहू सलमतीचा अहिाल मा.मख्
ु य सर्चि याींचे अध्यक्षतेखालील
शक्ती प्रित्त सलमतीच्या विचाराथग सािर केला आहे . सिरहू सलमतीच्या
लशर्ारशीनींतर उर्चत ननर्गय शासनस्तरािर घेण्यात येर्ार आहे .
-----------------
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नागपूर येथील शासिीय दां त महाविद्यालय ि रूग्णालयाचे
बाांधिाम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत

(११)

*

६४६० श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि

गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरे िर, िॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय

नाईि, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि
उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील शासकीय िीं त महाविद्यालय ि रूग्र्ालयाचे िाींधकाम

अपर्
ू ागिस्थेत असल्याची िाि माहे डडसेंिर, २०२० मध्ये िा त्यािरम्यान
ननिशगनात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी सािगजननक िाींधकाम विभागाकडून अक्षम्य
िल
ग होत असल्याचेही ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने िोषी कींत्रा्िाराने िेळेत काम न केल्याप्रकरर्ी
ु ग
कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे .

सिरचे काम माचग, २०२० पयंत सरु ळीत सरु
ु होते. परीं त,ु कोविड-

२०१९ च्या प्रािभ
ग : िींि होते. सद्य:जस्थतीत सिरचे
ु ागिामळ
ु े सिरचे काम पर्
ू त
काम सरु
ु आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

सोलापूर-अक्तिलिोट मागाचिरून सहा गािाांना जोिणाऱ्या िदे हळ्ळी
मागाचिर उड्िाणपूल िा भूयारी मागच उभारण्याबाबत

(१२)

*

७४९७ श्री.रणजजतलसांह मोहहते-पाटील : सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) सोलापरू -अक्कलको् महामागागचे काम अींनतम ्प्प्यात असन
ू अनेक
दठकार्ी उडडार्पल
ू ि भय
ू ारी मागग उभारण्याचे काम सरू
ु आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सोलापरू -अक्कलको् मागागिरून किे हळ्ळी, लशपगनहरळी, धोत्री,

िडगाि, रामपरू , दिींडूर या सहा गािाींना जोडर्ाऱ्या तसेच िळर्िळनासाठी
गरजेच्या

असलेल्या

किे हळ्ळी

मागागिर

उडडार्पल
ू

उभारण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

किे हळ्ळी

र्ाट्यािर

उडडार्पल
ू

िा

िा

भय
ू ारी

भय
ू ारी

मागग

मागग

न

उभारण्याची कारर्े काय आहे त, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने उक्त दठकार्ी उडडार्पल
ु ग
ू िा
भय
ू ारी मागग उभारण्यािाित कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे .

सिर काम केंद्र शासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागग प्रार्धकरर्ाच्या

अखत्यारीत येत.े
(२) हे खरे आहे .

(३) अक्कलको्-सोलापरू राषरीय महामागग क्र.१५० ई येथून मागागिरून
किे हळ्ळी, लशपगनहरळी, धोत्री, िडगाि, रामपरू , दिींडूर या सहा गािाींना
जोडर्ारे

‘किे हळ्ळी’

गाि

हे

अक्कलको्-सोलापरू

किे हळ्ळी

क्रक.मी.१२९/४५० या दठकार्ापासन
ू चार क्रक.मी. अींतरािर आहे .

र्ा्ा

विषयाींक्रकत प्रकल्पािाितच्या सिलतीच्या करारनाम्यानस
ु ार क्रक.मी.

१३०/४२०

मौजे

‘कींु भारी’

येथे

उडडार्पल
ू /भय
ू ारी

मागग

िाींधण्याचे

काम

प्रगतीपथािर आहे . यास्ति आय.आर.सी.-एस.पी. ८४/२०१४ च्या मानकानस
ु ार
प्रकल्पाींतगगत

िाींधण्यात

येत

असलेल्या

उडडार्पल
ू ापासन
ू

िोन

क्रक.मी.

अींतरामध्ये पािचारी भय
ू ारी मागग/पािचारी पल
ू िे ण्याची तरति
ू नाही, असे
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागग प्रार्धकरर्, सोलापरू याींनी
कळविले आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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गोठणगाांि फाटा ते िैरागि मागच (ता.आरमोरी, जज.गिधचरोली) येथील
लसमें ट िााँक्रीट रस्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे र्ाल्याबाबत
(१३)

*

६९०४ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र

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

(१) गोठर्गाींि र्ा्ा ते िैरागड मागग (ता.आरमोरी, जज.गडर्चरोली) येथे
सािगजननक िाींधकाम विभागाींतगगत लसमें् कााँक्री् रस्त्याचे काम ननकृष्

िजागचे झाल्याने िोन मदहन्यात िळर् रस्त्याची िरु िस्था झाल्याचे दिनाींक
५ जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) ि (२) कुराखेड िैरागड रस्ता रा.मा.क्र.३७७

क्रक.मी.२६/१०० येथे िैरागड गािाचे प्रिेशव्िाराजिळील िळर्ािर ३९.८०० मी.
चा भाग खोलग् असल्यामळ
ििग ळ जास्त
ु े तसेच जड िाहनाींची िाहतक
ू

असल्याने या िषीच्या प्रिीघग पािसामळ
ु े ि अनतिषृ ्ीमळ
ु े सिर लाींिी खराि
झाली होती. सिर ३९.८०० मी. लाींिी डाींिरी खोलग् असल्याने डाींिरी

पषृ ठभाग नेहमी खराि होत असे. त्यामळ
ु े सिर रस्त्यािर कायमस्िरुपी

िरु
ु स्ती करण्याच्या दृष्ीने जव्ििावषगक िे खभाल ि िरु
ु स्ती अींतगगत Base
course M-२५ Grade Cement concrete चे काम करण्यात आले आहे .
सद्य:जस्थतीत रस्ता सजु स्थतीत असन
ू िाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

20

अिोला शहर (जज.अिोला) येथील स्थाननि विमानतळाचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(१४)

*

७२१३ श्री.अमोल लमटिरी, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी,

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) अकोला शहरातील सन १९४३ बिद्श शासनाच्या काळात सािगजननक
िाींधकाम विभागाने लशिनीत विमानतळाची उभारर्ी केली असन
सिर
ू
स्थाननक

विमानतळाच्या

विस्तारीकरर्ासाठी

भस
ीं ािन
ू प

करण्यािाित

जजल्हार्धकारी, अकोला याींनी माहे डडसेंिर, २०१९ मध्ये शासनास प्रस्ताि

सािर केल्यानींतर सींयक्
ु त मोजर्ी अींती २२.२४ हे क््र आर जलमनीची
आिश्यकता असल्याचे ननषपन्न झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर विमानतळाचे धािपट्टीचे विस्तारीकरर् करण्याकरीता

डॉ.पींजािराि िे शमख
कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूर् ६०.६८ हे क््र
ु
जमीन हस्ताींतररत करुनही सिर प्रकरर् प्रलींबित असन
ीं ािनािाितचा
ू भस
ू प
व्यिहायगता अहिाल तयार करून शासनास सािर करण्याच्या सच
ू ना महाराषर

विमान विकास कींपनीस िे ण्यात आल्याचे ि त्यानस
ु ार महाराषर विमानतळ

विकास कींपनीने भारतीय विमानपत्तन प्रार्धकरर् याींना कळविले असल्याचे
ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीच्या

उपरोक्त प्रकरर्ी

अनष
ीं ाने
ु ग

शासनाने चौकशी

भस
ीं ािनाकरीता
ू प

ननधीची

केली आहे

पत
ग ा
ू त

काय,

करण्यासींिभागत

ननयोजन करण्यात आले आहे काय, तसेच विमानतळाचे काम तातडीने पर्
ू ग
करुन जजल्ह्यात औद्योगीकरर् ि रोजगारास चालना लमळण्याच्या दृष्ीने
काय उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच लशिनी विमानतळाच्या धािपट्टीचे विस्तारीकरर् करण्याऐिजी
अकोला ते शेगाींि यामध्ये नविन विमानतळ उभारण्यािाितचा प्रस्ताि
शासनाच्या विचाराधीन आहे काय, यािाित शासनाने चौकशी करुन कोर्ती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सींयक्
ु त मोजर्ीअींती सिर विमानतळाच्या विस्तारीकरर्ासाठी सम
ु ारे

२२.२४ हे . आर जलमनीची आिश्यकता असल्याचे ननषपन्न झाले आहे .

मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली अकोला विमानतळाच्या विकासाकरीता
आढािा िैठक दिनाींक ७ र्ेिि
ु ारी, २०२० रोजी घेण्यात आली होती. सिर
िैठकीत

मा.मख्
ु यमींत्रयाींनी

अकोला

विमानतळाच्या

विकासािाित

ि

विस्तारीकरर्ािाित व्यिहायगता अभ्यास अहिाल करण्यास सच
ु विले. अकोला
विमानतळ हे भारतीय विमानपत्तन प्रार्धकरर् याींच्या मालकीचे असल्याने

सिर विमानतळाच्या व्यिहायगता अभ्यास अहिाल भारतीय विमानपत्तन
प्रार्धकरर् याींनी करािे असे महारषर विमानतळ विकास कींपनीने त्यास

कळविले आहे . यासींिभागत भारतीय विमानपत्तन प्रार्धकरर्ाकडून उत्तर
अद्याप आलेले नाही.

(४) लशिनी विमानतळाच्या धािपट्टीचे विस्तारीकरर् करण्याऐिजी अकोला ते
शेगाींि

यामध्ये

विचाराधीन नाही.

निीन

विमानतळ

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

उभारण्यािाितचा

प्रस्ताि

शासनाच्या

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

नागपूर महापाललििेच्या विविध विभागात िायचरत
िां्ाटी ि अस्थायी िमचचाऱ्याांच्या मागण्याबाबत

(१५)

*

रणवपसे,

६७९८ श्री.अलभजजत िांजारी, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद
श्री.मोहनराि

िदम,

श्री.जयांत

आसगाििर,

श्री.राजेश

राठोि,

श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय नगर
वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू महापाललकेच्या विविध विभागात कायगरत कींत्रा्ी ि अस्थायी

कमगचाऱ्याींनी दिनाींक १२ डडसेंिर, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास त्याींच्या विविध
मागण्याींसाठी सींविधान चौकात धरर्े आींिोलन केल्याचे माहे डडसेंिर, २०२०
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नागपरू महानगरपाललकेमध्ये सर्ाई कामगाराींना स्थायी
करण्याकरीता अर्धसींख्य पिे ननमागर् करर्े, लाड-पागे सलमतीच्या लशर्ारशी
लागू करर्े, कमगचाऱ्याींच्या कामाच्या िेळा ननजश्चत करर्े तसेच घनकचरा

व्यिस्थापनातील कामगाराींना क्रकमान िेतन लागू करर्े ि इतर मागण्याींसाठी
सिर धरर्े आींिोलन करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सिर कामगाराींच्या मागण्यासींिभागत त्िररत
ु ग
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) नागपरू

जजल्हा

मनपा/नपा/न.प.

कींत्रा्ी

कामगार

सींघ्नेच्या दिनाींक ११/०१/२०२१ रोजीच्या पत्रानस
ु ार, ए.जी. एन्िायरो इन्रा

प्रोजेक््स प्रा.लल. या कचरा िाहून नेर्ाऱ्या कींपनीतील कींत्रा्ी कमगचाऱ्याींच्या
विविध मागण्याकरीता सींविधान चौकात दिनाींक १२/०१/२०२१ रोजी आींिोलन
करण्यात येर्ार असल्याचे नागपरू महानगरपाललकेस कळविले होते.

तथावप, प्राप्त मादहतीनस
ु ार सिरहू स्थळािर आींिोलन झाल्याचे
दिसन
ू आलेले नाही.

(२) नागपरू जजल्हा मनपा/नपा/न.प. कींत्रा्ी कामगार सींघ्नेच्या दिनाींक
११/०१/२०२१ च्या ननिेिनात मख्
ु यत्िे खालीलप्रमार्े मागण्या दिसन
ू येतात. :-

१) शासनाकडून ननजश्चत केलेल्या िराने, कींपनी कामगाराींना पगार िे त
नाही.

२) कींपनी ई.एस.आय.चे पैसे भरत नाही त्यामळ
ु े कामगार ई.एस.आय.चे
ििाखान्यात गेले असता, त्याींना त्याचा लाभ भे्त नाही.

३) कमगचाऱ्याींना कींपनीकडून “नैलमजत्तक रजा” दिली जात नाही.

४) कींपनीकडून कामगाराींना, गर्िेश, खाकी ििी, ननळी ििी, मास्क,
गमि्
ू इ. गरजेच्या िस्तू दिल्या जात नाहीत.

५) कामगाराकडून िाहन चालविताना अपघात झाल्यास, कींपनी त्याची
जिाििारी घेत नाही ि जर काही नक
ु सान भरपाईची िेळ आली
असता, इन्शरु न्सची रकम उचल न करता सींिर्ीं धत िाहनचालकाकडून
त्याची िेकायिे शीरपर्े िसल
ु ी केली जाते.
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(३) ि (४) नागपरू जजल्हा मनपा/नपा/न.प. कींत्रा्ी कामगार सींघ्नेच्या
दिनाींक

११/०१/२०२१

उपाययोजना

च्या

करण्यािाित

ननिेिनातील

दिनाींक

मागण्यासींिभागत,

११/०१/२०२१

च्या

आिश्यक

पत्रान्िये

नागपरू

महापाललकेने, ए.जी. एन्िायरो इन्रा प्रोजेक््स प्रा.लल. या कींपनीस कळविले
होते.

यािाित

कींपनीकडून

दिनाींक

०१/०२/२०२१

च्या

पत्रान्िये

कळविल्यानस
ीं ाने, कींपनीकडून या
ु ार, या सींघ्नेच्या सिरहू मागर्ीच्या अनष
ु ग
सींघ्नेविरुध्ि मा.कामगार न्यायालयामध्ये यार्चका िाखल करण्यात आलेली
असन
ू , या प्रकरर्ी मा.कामगार न्यायालयाने, “स्थर्गती आिे श” पाररत केले
आहे त ि सिरचे प्रकरर् मा.कामगार न्यायालयात न्यायप्रविष् आहे .
-----------------

पालम (जज.परभणी) नगरपांचायतमध्ये गैरिारभार र्ाल्याबाबत
(१६)

*

६८६०

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.अमोल

लमटिरी, श्री.विक्रम िाळे : हदनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी सभागह
ृ ाच्या

पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील

प्रश्न क्रमाांि ३००१ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालम (जज.परभर्ी) नगरपींचायती मधील विविध गैरव्यिहाराप्रकरर्ी

मख्
ु यार्धकारी याींची विभागीय चौकशी करर्े, ठे केिाराकडून रुपये १ को्ी १०
लक्ष इतक्या रक्कमेची िसल
ू ी करर्े, कन्सल््ीं न्् अलभयींताविरूध्ि कारिाई
तसेच नगराला इींडडया प्रा.लल. कींपनीस काळया यािीत ्ाकर्े, पोलीस
ठाण्यात गन्
ु हे नोंिविर्े, थडग पा्ी ऑडी्रची चौकशी करर्े ि इतर प्रकरर्ी

अद्याप कोर्तीही सक्षम कारिाई करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेिारी,
२०२१ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने उच्चस्तरीय कायगिाही करािी अशी

परभर्ी येथील सामाजजक कायगकते याींनी प्रधान सर्चि, नगर विकास विभाग
याींच्याकडे सन २०२१ मध्ये िा त्यािरम्यान लेखी तक्रार नोंिविली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
ु ग
त्यािाितची थोडक्यात ि सविस्तर मादहती काय आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही.

(२) अशा आशयाची तक्रार नगर विकास विभागास प्राप्त झाल्याचे आढळून
येत नाही.
(३)

जजल्हार्धकारी,

जजल्हार्धकारी,

परभर्ी

परभर्ी

याींनी

याींच्याकडे

उपविभागीय

प्राप्त

तक्रारीच्या

अर्धकारी,

अनष
ीं ाने,
ु ग

गींगाखेड

याींच्या

अध्यक्षतेखाली चौकशी सलमती गठीत केली होती. सिर सलमतीमार्गत

प्रशासकीय िािी तपासल्यानींतर ताींबत्रक िािी तपासण्यासाठी जजल्हार्धकारी,
परभर्ी याींनी उप अलभयींता, सािगजननक िाींधकाम उप विभाग, पर्
ू ाग ि इतर
नगरपररषिे तील अलभयींता याींच्यामार्गत पथक गठीत करुन ररतसर ताींबत्रक
तपासर्ी करण्यात आली.
उक्त

आढळलेल्याींिर

चौकशी

सलमतीच्या

खालीलप्रमार्े

कायगिाही

अलभप्रायानस
ु ार
करण्यात

आली

कामात

जजल्हार्धकारी, परभर्ी याींनी अहिाल सािर केला आहे :-

िोषी

असल्यािाित

(अ) सींिर्ीं धत ठे केिाराने रुपये ४८,१८,४९२/- इतक्या मल्
ू याचे कमी
प्रमार्ात केलेले काम, त्याच्या स्िखचागने पर्
ू ग केले आहे .

(ि) ज्यात सध
ु ारर्ा करर्े अिघड असल्याने रुपये ११,०१,७८५/- इतकी
ठोक रक्कम ठे केिाराकडून िसल
ू करण्यात आली आहे .

(क) सिर ठे केिाराचे नाि नगरपींचायत पालम याींनी काळ्या यािीत
्ाकले आहे .

(ड) सिर कामाशी सींिर्ीं धत सल्लागार अलभयींता याींच्याविरुध्ि पालम
येथील पोलीस स््े शनमध्ये गन्
ु हा िाखल करण्यात आला असन
ू ,
त्याींचे नाि नगरपींचायत पालम याींनी काळ्या यािीत ्ाकले
आहे .
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(इ) सिर कामामध्ये Third Party Audit ची तपासर्ी िरोिर झाली
नसल्यामळ
ु े जजल्हार्धकारी, परभर्ी याींच्या कायागलयाकडून प्राचायग,
शासकीय तींत्रननकेतन, नाींिेड याींना कारर्े िाखिा नोटीस िे ण्यात
(ई)

आली आहे .
तत्कालीन

मख्
ु यार्धकारी,

नगरपींचायत

पालम

याींच्याविरुध्ि

कतगव्यात कसरू केल्यािाित, तसेच ठे केिारास काम न करता
रक्कम

अनतप्रिान

केल्यािाित

करण्यात आली आहे .

विभागीय

चौकशी

प्रस्तावित

तत्कालीन मख्
ु यार्धकारी, नगरपींचायत पालम याींच्याविरुध्ि प्रस्तावित

करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीच्या अनष
ीं ाने, अर्धकची कागिपत्रे
ु ग
उपलब्ध करण्यािाित जजल्हार्धकारी, नाींिेड याींना कळविण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

पुणे जजल््यातील लभिेिािा राष्ट्रीय स्मारि
म्हणून घोवषत िरण्याबाबत

(१७)

*

६८९६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरे िर,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.रामदास आांबटिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३८ ला
हदनाांि ४ माचच, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगर
वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पर्
ु े येथील लभडेिाडा िध
ु िारपेठ या िम
ु जली िाडयात दिनाींक १ जानेिारी,

१८४८ रोजी भारतातील पदहली स्त्री लशक्षर्ाची मह
ु ू तगमेढ रोिण्यात आली होती,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ऐनतहालसक भग्न अिस्थेतील िास्तू शासनाने ताब्यात
घेिन
ू
२१

राषरीय

र्ेिि
ु ारी,

स्मारक

२००६

करण्यािाित

रोजीच्या

पर्
ु े

ठरािानस
ु ार

महानगरपाललकेच्या

लभडेिाडा

दिनाींक

िरु
ु स्तीसाठी

पर्
ु े

महानगरपाललकेच्या अींिाजपत्रकात िरिषी तरति
ू करण्यात येत असन
ू सन
२०१९-२०२० च्या अींिाजपत्रकात रुपये १,४०,००,०००/- एिढी रक्कमेची तरति
ू
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

भस
ीं ािनाचा
ू प

पर्
ु े

प्रस्ताि

महानगरपाललकेने
जजल्हार्धकारी

दिनाींक

पर्
ु े

०५

याींचक
े डे

जन
ू ,

२००८

पाठविला

रोजी

असन
ू

भस
ीं ािनाची कायगिाही पर्
ू प
ू ग करण्याकरीता मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबित

यार्चका तात्काळ ननकाली काढण्याच्यादृष्ीने शासनाने अद्यापपयंत आपली
िाजू माींडण्यासाठी तज्ञ िक्रकलाींची नेमर्क
ू च केली नसल्याचे ननिशगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी नागपरू विभागाच्या लशक्षक लोकप्रनतननधीींनी

शासनास दिनाींक १७ डडसेंिर, २०२० ि दिनाींक ०३ जानेिारी, २०२१ रोजी ि
त्यापि
ू ी अनेकिेळा ननिेिने िे िन
ू तसेच दिनाींक १७ र्ेिि
ु ारी, २०२० रोजी
विधानपररषिे त विशेष उल्लेखाव्िारे सच
ू ना उपजस्थत केली होती, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ि त्यािाितची सद्य:जस्थती काय आहे,
(६) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) ि (२) होय, खरे आहे .
(३)

या

प्रकरर्ी

पर्
ु े

महानगरपाललकेने

दिनाींक

०५/०६/२००८

रोजी

भस
ीं ािनाचा प्रस्ताि जजल्हार्धकारी, पर्
ू प
ु े याींचेकडे पाठविला आहे . तथावप, सिर

िास्तत
ु ील भाडेकरू/मालक याींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् यार्चका क्र.३०९०/२०१०
ि ३५१९/२०१० िाखल केलेले असन
ू या प्रकरर्ात मा.उच्च न्यायालयाने
दिलेल्या आिे शामळ
ीं ािनाची कायगिाही स्थर्गत करण्यात आली आहे .
ु े भस
ू प
ननकाली

मा.उच्च न्यायालयातील प्रलींबित असलेली प्रकरर्े लिकरात लिकर
होण्याच्या

दृष्ीकोनातन
ू

राज्य

शासनाची

िाजू

माींडण्यासाठी

राज्याच्या विर्ध ि न्याय विभागामार्गत दिनाींक २९/०७/२०२० च्या पत्रान्िये
महाअर्धिक्ता, मा.उच्च न्यायालय याींना सच
ू ना िे ण्यात आलेल्या आहे त.

(४) या प्रकरर्ी शासनाकडे िेळोिेळी विविध स्तरािरून ननिेिने प्राप्त झालेली
असन
ीं ल्पीय अर्धिेशनामध्ये विशेष उल्लेखाव्िारे
ू , सन २०२० च्या अथगसक
सच
ू ना

उपजस्थत

करण्यात

आली

होती.

त्या

सींिभागत

सन्माननीय

जनप्रनतननधीींना प्रकरर्ाची िस्तजु स्थती दिनाींक ०१/१२/२०२० च्या पत्रान्िये
अिगत करण्यात आलेली आहे .
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(५)

या

प्रकरर्ी

मा.उच्च

न्यायालयात

रर्

यार्चका

िाखल

केलेले

भाडेकरू/मालक याींच्यासोित चचाग करून सिग मान्य तोडगा काढण्याच्या

दृष्ीने जजल्हार्धकारी, पर्
ु े तसेच पर्
ु े महानगरपाललका, सींचालक, परु ातत्ि
विभाग याींचेकडून एकबत्रतपर्े प्रयत्न करण्यात येत आहे त.

लभडेिाडा ही ऐनतहालसक िास्तू ताब्यात घेिन
ू राषरीय िजागचे स्मारक

करण्यािाित योग्य ती कायगिाही करण्यासाठी जजल्हार्धकारी, पर्
ु े, पर्
ु े
महानगरपाललका तसेच शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे त.

भस
ीं ािनाची कायगिाही पर्
ू प
ू ग होिन
ू सिर िास्तू ताब्यात आल्यािर

शासनाच्या साींस्कृनतक कायग विभागाकडून तेथे राषरीय िजागचे स्मारक
उभारण्यात येर्ार आहे .

(६) प्रश्न उद्भित नाही.

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

नगर-मनमाि राज्य महामागाचची दरु िस्था र्ाल्याबाबत
(१८)

*

७३४३ िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप,

श्री.राजेश

राठोि,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

िॉ.िजाहत

लमर्ाच,

श्री.जयांत

आसगाििर, श्री.अलभजजत िांजारी, श्री.विक्रम िाळे , श्री.बाळाराम पाटील :

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

(१) नगर-मनमाड राज्य महामागग क्र. ८ या अनतशय महत्िाच्या महामागागची

िरु िस्था झाल्यामळ
ु े उक्त दठकार्ी मोठ्या प्रमार्ािर अपघात होिन
ू वित्त ि
जीवितहानी होत असल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

महामागागचे

अहमिनगर

ते

सािळीविहीर-१६०

ि

सािळीविदहर ते कोपरगाि-७५२जी असे राषरीय महामागागत रूपाींतर होर्ेिाित

माहे मे, २०१७ रोजी गॅजे् ननघाले असन
ू माहे माचग, २०२० रोजी इीं्रस््े ्
रस्ते िे खील झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सिर राषरीय महामागाग अींतगगत उक्त रस्ता
ताब्यात घेऊन प्रलींबित काम सरू
ु करण्यािाित कोर्ती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) सन २०२० च्या पािसाळ्यातील अनतिषृ ्ीमळ
ु े

प्रश्नाधीन रस्ता क्षनतग्रस्त झाला होता. तथावप, क्षनतग्रस्त रस्त्यामळ
ु े अपघात
झाल्याचे ननिशगनास आलेले नाही.
(२)

केंद्र

शासनाच्या

क्र.

१०५५ई,

दिनाींक

१२/०३/२०२०

रोजीच्या

अर्धसच
ू नेनस
ु ार लसन्नर ते अहमिनगर राषरीय महामागग क्र.१६० भारतीय
राषरीय राजमागग प्रार्धकरर्ाकडे िगग करण्यात आला आहे . (एन्रस््में ्)

राषरीय महामागग सािळीविदहर ते कोपरगाि क्र.७५२-जी हा भाग भारतीय
राषरीय राजमागग प्रार्धकरर्ाकडे हस्ताींतरर् करण्याची प्रक्रक्रया प्रगतीत आहे .

(३) अहमिनगर ते सािळीविहीर र्ा्ा (NH-१६०, ७५ क्रक.मी.) या लाींिीमध्ये
रस्ता

सध
ु ारर्ाकामी

रुपये ४३०.११

को्ीींच्या

कामाची

ननवििा

NHAI,

अहमिनगर याींचेमार्गत दिनाींक १२/०१/२०२१ रोजी प्रलसध्ि करण्यात आली

आहे . तसेच सािळीविहीर र्ा्ा ते कोपरगाि (NH-७५२-जी, १०.५०० क्रक.मी.)

या लाींिीच्या नत
ु नीकरर्ा कामी रुपये २१.०० को्ी कामाची ननवििा दिनाींक
१०/१२/२०२० रोजी राषरीय महामागग विभाग, नालशक याींचेमार्गत काढण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

छ्पती लशिाजी महाराज मांिई ि ससून िॉि मधील
मच्छीमाराांचे स्थलाांतर िेल्याबाबत

(१९)

*

७१०३ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरु े श धस, िॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच भाई

धगरिर : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) मि
ींु ईतील छत्रपती लशिाजी महाराज महानगरपाललका मींडई ि ससन
ू डॉक

मध्ये पारीं पाररक व्यिसाय करत असर्ाऱ्या मजच्छमार भर्गनीींना िह
ुीं ई
ृ न्मि
महानगरपाललकेव्िारे जागा ररक्त करण्याची नो्ीस िे ण्यात आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर स्थलाींतराला मच्छीमार िाींधिाींचा विरोध असल्यामळ
ु े
तत्कालीन आयक्
ु त श्री.प्रिीर् परिे शी याींच्या िालनात िैठक घेऊन सिरचे

माके् आहे नतथेच िाींधून मच्छीमार मदहलाींचा समािेश करून पन
ु िगसन
करण्याचे आश्िासन दिले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर माके् इमारत धोकािायक असल्याने नतचा पन
ु विगकास
करण्याची आिश्यकता असल्यामळ
ु े उक्त

इमारत िाींधून त्या दठकार्ी

मच्छीमार मदहलाींचे पन
ु िगसन करून पन्ु हा समािेश करून घेण्यात येर्ार आहे
काय,

(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली करुन सिर आश्िासनाची
पत
ग ा करण्यािाित कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
ु त
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) ससन
डॉक मासळी मींडई मि
ू
ुीं ई पो्ग रस््च्या
अखत्यारीत येत असल्याने ती िह
ुीं ई महानगरपाललकेकडून स्थलाींतरीत
ृ न्मि
करण्याचा प्रश्न उद्भित नाही.

तसेच, छत्रपती लशिाजी महाराज मींडई िह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या
ृ न्मि

अखत्यारीत असन
ू , तेथे पारीं पाररक व्यिसाय करर्ाऱ्या मच्छीमार भर्गनीींना
जागा ररक्त करण्याची नो्ीस महानगरपाललकेमार्गत िे ण्यात आली आहे .
पर्
ग र्े
ू प

तथावप, त्यानींतर झालेल्या िैठकीमधील ननर्गयानस
ु ार सिर मींडई
ररक्त

करण्याचा

महानगरपाललकेने कळविले आहे .

कोर्ताही

प्रस्ताि

नसल्याचे

िह
ुीं ई
ृ न्मि

(२) जोपयंत त्याच पररसरात निीन इमारत िाींधत नाही तोपयंत तेथील
मच्छीमाराींना छत्रपती लशिाजी महाराज माके्मध्येच त्याींची डागडुजी करुन
ठे िण्यात येईल, तोपयंत सिरच्या नो्ीशीला स्थर्गती दिली आहे असे आिे श

तत्कालीन आयक्
ु ताींनी त्याींच्या दिनाींक १९/०७/२०२१ रोजीच्या िैठकीमध्ये दिले
आहे त.
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तथावप, सिरचे माके् आहे

तेथेच िाींधन
मच्छीमार मदहलाींचा
ू

समािेश करुन त्याींचे पन
ु िगसन करण्याचे आश्िासन दिले होते, हे खरे नाही.

(३) ि (४) विकास ननयोजन आराखडा-२०३४ नस
ु ार छत्रपती लशिाजी महाराज

मींडई, नगर भम
ू ापन क्र. १५००, र्ो्ग डडजव्हजन हा भख
ू ींड महानगरपाललका
कायागलय म्हर्ून आरक्षक्षत करण्यात आला आहे .
तथावप,

सिर

मींडईतील

िाजार

विभागाचे

परिानाधारक

त्याच

पररसरात नव्याने विकलसत होत असलेल्या महात्मा ज्योनतिा र्ुले मींडई
(क्रॉर्डग माके्) िस
ु रा ्प्पा या इमारतीमध्ये सामािन
ू घेण्यात येर्ार आहे त.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबईतील िस्ती, इमारती आणण व्यािसानयि िांपनयाांमध्ये
लेखा पररक्षण िरण्याबाबत

(२०)

*

६९९४ श्री.जयांत पाटील, श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय नगर वििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील िा्ीिा्ीच्या िस्ती, इमारती आणर् व्यािसानयक कींपन्याींमध्ये
लागर्ाऱ्या आगीींमधील सम
ु ारे ८० ्क्के आगी या शॉ्ग सक्रकग्ने लागत
असल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामध्ये िषागला सम
ु ारे ५५०० म्हर्जेच मदहन्याला ४५० आणर्
िररोज सम
ु ारे १५ र्ायर कॉल महापाललकेच्या अजग्नशमन िलाकडे येतात, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लाई्ची व्यिस्था केल्यानींतर िषागनि
ु षे कोर्तेही लेखा

पररक्षर् क्रकीं िा िे खभाल होत नसल्यामळ
ु े िस्ती, इमारती आणर् व्यािसानयक
कींपन्याींमध्ये शॉ्ग सक्रकग्ने आगी लागण्याच्या प्रकारात दििसेंदििस िाढ होत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले आहे ि त्यानष
ीं ाने शॉ्ग सक्रकग्ने लागर्ाऱ्या आगीच्या घ्ना
ु ग
थाींिविण्यासाठी शासनाकडून कोर्ती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे .
(४)

िह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या
ृ न्मि

२४ विभागाींतगगत कायगरत असर्ाऱ्या

अजग्नसरु क्षा पालन कक्षाकडून तपासर्ी करताना, विद्यत
ु जोडर्ीचे लेखा

पररक्षर् सींिध
ीं ातील शासन मान्यताप्राप्त इलेजक्रशीयन क्रकीं िा कॉन्रॅ क््र
याींचेकडून प्रमार्पत्र सािर करण्याची अ् घालण्यात आली आहे .
सिोष

िीज

जोडर्ी/ताराींमळ
ु े

उद्भिर्ाऱ्या

घ्नाींना

आळा

घालण्यासाठी िीज परु िठा करर्ाऱ्या सींस्था/कींपनीींना आपत्ती व्यिस्थापन
अर्धननयम,

२००५

च्या

तरति
ु ीनस
ु ार

नो्ीसेस िे ण्यात आल्या आहे त.
तसेच,

ऊजाग

विभागाकडून

िह
ुीं ई
ृ न्मि

प्राप्त

महानगरपाललकेमार्गत

मादहतीनस
ु ार,

मख्
ु य

विद्यत
ु

ननरीक्षकाींच्या मागगिशगनाखाली जजल्हा विद्यत
ु ननरीक्षक कायागलये विद्यत
ु

परु िठाकार कींपन्याींच्या सहाय्याने िरिषी ११ ते १७ जानेिारी िरम्यान

राज्यभर विद्यत
ु सरु क्षक्षततेचा प्रचार, प्रसार जनजागत
ु
ृ ी करण्यासाठी विद्यत
सरु क्षा सप्ताह साजरा केला जातो. प्रनतिींधात्मक उपाययोजना म्हर्न
ू
झोपडपट्टी,

ननिासी

ि

व्यापारी

इमारतीींमधील

विद्यत
ु दृष्या असरु क्षक्षत

सींचमाींडण्या याींचे ननरीक्षर् करुन डी.पी.आर. िनविण्याचे काम सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

अमरािती जजल््यात घर खरे दी िरणाऱ्या लाभार्थयाांना
योजनेचा लाभ लमळण्याबाबत

(२१)

*

६७२१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोि, श्री.अलभजजत िांजारी, श्री.जयांत

आसगाििर, िॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमाचण मां्ी पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) अमरािती जजल्ह्यात केंद्र शासनाच्या प्रधानमींत्री आिास योजनेंतगगत

२.६७ लाख रुपयाींचे अनि
ु ान मींजूर करण्यात आले असन
ू अमरािती जजल्ह्यात

घ्क २ अींतगगत घर खरे िी करर्ाऱ्या शेकडो लाभार्थयांना त्याचा लाभ अद्याप
लमळाला नसल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अमरािती शहरात िहुताींश दठकार्ी विकासकाींकडून लािण्यात
आलेल्या प्लॅ ् विक्री र्लकािर स्पष्पर्े २.६७ लाखाींची सिलसडी िे ण्याचे
आश्िालसत केल्याने काही नागररकाींनी आश्िासनाच्या आहारी जािन
ू पैशाची
कमतरता असताना िे खील घर खरे िी केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर घर खरे िी करण्याकरीता सींिर्ीं धत विकासकाींनी कजग
काढून

दिले

असन
ू

खरे िी

व्यिहार

पर्
ू ग

झाल्यानींतर

विकासक

घर

खरे िीिाराींकडे िल
ग
करुन तम्
ु क्ष
ु ही सींिर्ीं धत िाँकेशी सींपकग करा अशी उमगठ
उत्तरे िे त असल्याने घर खरे िीिार नागररकाींची एकप्रकारे र्सिर्ूक झाल्याचे
ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
िॉ. जजतें द्र आव्हाि : (१), (२) ि (३) प्रधानमींत्री आिास योजनेंतगगत घ्क
क्र.२ कजग सींलग्न व्याज अनि
परिडर्ाऱ्या घराींची
ु ानाच्या माध्यमातन
ू

ननलमगती करर्े (CLSS) हा घ्क पर्
ग र्े केंद्र शासनाशी सींिर्ीं धत असन
ू प
ू

त्याची राज्यात अींमलिजािर्ी हौलसींग ॲण्ड अिगन डेव्हलपमें ् कॉपोरे शन
लललम्े ड (HUDCO), राषरीय आिास िाँक (NHB) ि स््े ् िाँक ऑर् इींडडया

(SBI) या तीन नोडल िाँकामार्गत होते ि या घ्काींतगगत अनि
ु ानाचे िा्पही
िाँकेमार्गत होते. सिर घ्काींतगगत राज्य शासनामार्गत कोर्तीही कायगिाही

केली जात नाही. केंद्र शासनाच्या PMAYMIS या पो्ग लिरुन घेतलेल्या

मादहतीिरुन दिनाींक २२/०२/२०२१ पयंत राज्यात २,७८,७५८ लाभार्थयांना घ्क
क्र.२ अींतगगत प्रधानमींत्री आिास योजना (शहरी) चा लाभ लमळाला असन
ू

त्यापैकी अमरािती जजल्ह्यात २२२० लाभार्थयांना प्रधानमींत्री आिास योजना
(शहरी) अींतगगत लाभ लमळाला आहे . या सींिर्ीं धत तक्रारीींचे ननराकरर्

करण्यासाठी नोडल िाँकाींना आिश्यक सच
ू ना िे ण्यािाित राज्य प्रकल्प
सींचालक, प्रधानमींत्री आिास योजना याींना कळविण्यात आले आहे .
(४) ि (५) प्रश्न उिभित नाही.

-----------------
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राज्यातील नगरपाललिा ि महानगरक्षे्ातील शाळाांना
ननिासी दराने िर आिारणी िरण्याबाबत
(२२)

*

७१७० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.शलशिाांत लशांदे,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमोल लमटिरी, िॉ.रणजजत पाटील :
सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नगरपाललका ि महानगरक्षेत्रातील मराठी, उिग ू ि दहींिी
माध्यमाींच्या शाळाींना ननिासी िराने कराची आकारर्ी केली जात नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर शाळा ह्या धमागिाय सींस्था कायद्याींतगगत नोंिर्ीकृत
असल्याने ि लशक्षक कमगचाऱ्यांच्या िेतनालशिाय त्याींना परु क अनि
ु ान

नसल्यामळ
ु े ननिासी िराने कर आकारर्ी करण्याकरीता होत असलेल्या
मागर्ीिाित शासनाने कोर्ता धोरर्ात्मक ननर्गय घेतला िा घेण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) ि (२) ज्या शैक्षणर्क सींस्था ह्या धमागिाय सींस्था
कायद्याींतगगत नोंिर्ीकृत करण्यात आलेल्या आहे त तसेच शाळे ची स्ितींत्र
इमारत असलेल्या अशा शैक्षणर्क सींस्थाींच्या मालमत्ताींना ननिासी िराने
मालमत्ता कराची आकारर्ी करण्यात येत.े

मात्र ज्या शैक्षणर्क सींस्थाींनी शैक्षणर्क कामाव्यनतररक्त जागेचा िापर

िाणर्ज्य कामासाठी केला असल्यास तेिढ्या िाणर्ज्य भागास िाणर्ज्य िराने
कर आकारर्ी केली जाते.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मानखद
ु च , गोिांिी ि लशिाजीनगर, मुांबई पररसरातील बेिायदे शीर
नलसांग होम ि रुग्णालयाांची चौिशी िरण्याबाबत

(२३)

*

६६४१ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मि
ींु ईत सम
ु ारे १३०० हून अर्धक नोंिर्ीकृत खाजगी रुग्र्ालये आणर्
नलसंग होम असन
ू मानखि
ु ग , गोिींडी ि लशिाजीनगर पररसरातील ४० हून
अर्धक नलसंग होम ि रुग्र्ालयाींना अजग्नशमन िल आणर् िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेच्या कारखाने विभागाचे ‘ना-हरकत’ प्रमार्पत्र प्राप्त नसल्याचे
दिनाींक ९ जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची गींभीर िखल घेिन
ू शासनाने चौकशी केली

आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले ि त्यानस
ु ार सिर िेकायिे शीर
नलसंग होम ि रुग्र्ालयाींिर कोर्ती कारिाई केली िा प्रस्तावित करण्यात
आली आहे,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२) ि (३) मि
ींु ईतील मानखि
ु ग, गोिींडी ि लशिाजीनगर
पररसरात एकूर् ४१ नोंिर्ीकृत नलसंग होम्स/रुग्र्ालये आहे त.
नलसंग

अजग्नसरु क्षक्षततेच्या
होम/हॉजस्प्लपैकी

दृष्ीने

३५

एम/पि
ू ग

नोंिर्ीकृत

विभागातील

नलसंग

४१

नोंिर्ीकृत

होम/हॉजस्प्ल

याींची

तपासर्ी अजग्नशमन िलामार्गत करण्यात आली. त्यानष
ीं ाने खालीलप्रमार्े
ु ग
कारिाई करण्यात आली आहे :•

२१ नलसंग होम्स/हॉजस्प्ल याींनी अजग्नसरु क्षेच्या अ्ी ि शतींची
पत
ग ा न केल्यामळ
ु त
ु े त्याींना महाराषर आगप्रनतिींधक ि जीि सींरक्षक

उपाययोजना अर्धननयम, २००६ अन्िये नो्ीस िजाविण्यात आली
आहे .

करीत

सिर नलसंग होम्स/हॉजस्प्ल अजग्नसरु क्षा प्रमार्पत्र सािर
नाहीत

तोपयंत

नोंिर्ीचे

नत
ु नीकरर्

न

करण्यािाित

िैद्यकीय आरोग्य अर्धकारी (एम पि
ू )ग याींना अजग्नशमन िलामार्गत
•
•

कळविण्यात आले आहे .

५ नलसंग होम िींि आढळले ि १ नलसंग होम नमि
ू पत्त्यािर
आढळले नाही.

८ नलसंग होम्स/हॉजस्प्ल याींनी मि
ींु ई अजग्नशमन िलाचे ना-हरकत
प्रमार्पत्र उपलब्ध केले नसल्याने अजग्नसरु क्षा प्रमार्पत्र प्राप्त
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करे पयंत त्याींची नोंिर्ीपत्र ननलींबित करण्यािाित िैद्यकीय आरोग्य

अर्धकारी (एम पि
ू )ग याींना अजग्नशमन िलामार्गत कळविण्यात आले
आहे .

याव्यनतररक्त उिगररत ६ नलसंग होम्स/हॉजस्प्ल याींची तपासर्ी

िह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या अजग्नशमन िलामार्गत करण्यात येत आहे .
ृ न्मि
माहे

धोरर्ानस
ु ार

ऑगस््,

अजग्नसरु क्षा

२०१८

पासन
ू च्या

विषयक

अ्ी

महानगरपाललकेच्या

ि

शतींच्या

सध
ु ाररत

अनप
ु ालनािाित

अजग्नशमन िलाकडून पत
ग ा प्रमार्पत्र प्राप्त झाल्यानींतर नलसंग होमची
ू त

नोंिर्ी अथिा नत
ु नीकरर् केली जाते. त्यापि
ू ीच्या सिग नलसंग होम्सला

अजग्नसरु क्षेिाितच्या अ्ीचे अनप
ु ालन करण्याकरीता ३ मदहन्याचा अिधी
िे ण्यात आला आहे . सिर कालािधीत पत
ग ा न केल्यास नोंिर्ी रद्द करण्याची
ु त
कायगिाही करण्यात येर्ार असल्याचे महानगरपाललकेने कळविले आहे .

नलसंग होम कायद्यामध्ये इमारत ि कारखाने विभागाचे ना-हरकत

प्रमार्पत्र घेण्याची तरति
ू नाही.
-----------------

मराठा आरक्षणासाठी बललदान दे णाऱ्याांच्या िुटुांबबयाांना

शासिीय नोिरी तसेच सहाय्यता ननधी लमळण्याबाबत
(२४)

*

७४४५ श्री.विनायिराि मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९९८ ला हदनाांि

२६ फेिि
ु ारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मराठा आरक्षर्ासाठी िललिान िे र्ाऱ्याींच्या कु्ुींिातील एकाला
शासकीय नोकरी आणर् मख्
ु यमींत्री सहाय्यता ननधीतन
ू रुपये िहा लक्ष िे ण्याची
घोषर्ा झाली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरक्षर्ाच्या मागर्ीसाठी िललिान दिलेल्या श्री.अलभजजत

िे शमख
याींच्याच कु्ुींबियाींना रुपये पाच लक्ष रोख स्िरुपात िे ण्यात आले
ु

असन
उिगररत कु्ुींबियाींना उक्त रक्कम अिा करण्यात आली नसल्याचे
ू
ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

वपडीत

कु्ुींबियाींना

एस्ी

महामींडळामध्ये

तसेच

इतर

शासकीय नोकरी िे ण्यािाित िे ण्यात आलेल्या आश्िासनाची पत
ग ा करण्यात
ू त

आली आहे काय, आतापयंत क्रकती कु्ुींबियाींना शासकीय नोकरी िे ण्यात आली

आहे, यािाित शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे

:

(१) नाही, राज्यात मराठा आरक्षर्ासाठी िललिान

िे र्ाऱ्याींना कु्ुींिातील एकाला शासकीय नोकरी आणर् मख्
ु यमींत्री सहाय्यता
ननधीतन
ू रुपये िहा लक्ष िे ण्यािाित माहे ऑगस््, २०१८ च्या िरम्यान
घोषर्ा झाल्याचे आढळून येत नाही.
(२)

या

आींिोलनातील

एकूर्

१७

आींिोलकाींच्या

कु्ुींबियाींना

सहाय्यता ननधीतन
ू अथगसहाय्य दिल्याचे अलभलेखािरुन दिसन
ू येत.े

मख्
ु यमींत्री

(३) मराठा आींिोलनात मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडलेले उस्मानािाि जजल्ह्यातील एका

अिलींबितास राज्य पररिहन महामींडळात ननयक्
ु ती िे ण्यात आली असन
ू
परभर्ी जजल्ह्यातील ०२ अिलींबितास नेमर्क
ू िे ण्याची कायगिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

औरां गाबाद महानगरपाललिा ननधी आणण स्थधगत ननधी
मधन
ू िेलेल्या िामाांची चौिशी िरण्याबाबत

(२५)

*

६६१५ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गािाि

महानगरपाललका

ननधी

आणर्

स्थर्गत

ननधी

मधून

(Deferred Payment) करण्यात आलेल्या १५ रस्त्याींच्या कामाींची तपासर्ी
/चौकशी पर्
ू ग झाली आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गािाि महानगरपाललका ननधी आणर् स्थर्गत ननधी मधून
(Deferred Payment) स््े ् िाँक ते ज्योतीनगर िशमेशनगरला जोडर्ारा

रस्ता, सव्हे न हील ते सत
र्गरर्ी चौक, गजानन महाराज मींदिर ते
ू
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जयभिानी नगर चौक, सींत तक
ु ोिानगरी ते राज अपा्ग में्, कामगार चौक ते
महालक्ष्मी चौक, सतीश पेरोलपींप ते ननराला िाजार, ्ीव्ही सें्र चौक, राजे
छत्रपती चौक ते कॉनगर आदि १५ रस्त्याींच्या कामामध्ये िय्ु यम िजागचे
सादहत्य िापरण्यात आल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त १५ रस्त्याींच्या कामाींची चौकशी पर्
ू ग होऊन अहिाल

शासनास प्राप्त झाला आहे काय, चौकशी अहिालानस
ु ार िोषी आढळून
आलेल्याींविरुध्ि कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) औरीं गािाि शहरातील एकूर् १३ रस्त्याींची कामे
स्थर्गत ननधी (Deferred Payment) मधून मींजूर करण्यात आलेली असन
ू ,
सिग रस्त्याींची कामे सन २०१५ मध्ये पर्
ू ग झालेली आहेत.

सिर रस्त्याींची कामे प्रकल्प व्यिस्थापन सल्लागार (पीएमसी) याींच्या

ताींबत्रक मागगिशगनाखाली ि िे खरे खीखाली करण्यात आली आहे त.

त्याचप्रमार्े शासकीय अलभयाींबत्रकी महाविद्यालय, औरीं गािाि ि

Vigillence & Quality Control या विभागामार्गत प्रस्तत
रस्त्याींच्या
ु

कामाचा िजाग ि गर्
ु ित्तेिाित तपासर्ी करुन घेण्यात आलेली असन
ू , प्राप्त
झालेला अहिाल समाधानकारक असल्याचे महानगरपाललकेने कळविले आहे .

(२) ि (३) औरीं गािाि महानगरपाललका क्षेत्रात प्राथलमक सोयी सवु िधाींच्या
विकासाकरीता रुपये २४.३३ को्ी इतके विशेष अनि
ु ान शासनाने मींजूर केलेले
होते.

सिर अनि
ु ानाच्या रकमेमधून शहरातील एकूर् ५ रस्त्याींची व्हाई्

्ॉवपींग कााँक्री् करण्याची कामे करण्यात आलेली आहे त.

सिर कामे महानगरपाललकेने ननयक्
ु त केलेल्या मे.ए.पी.इींजजननअसग,

औरीं गािाि याींच्या ताींबत्रक मागगिशगनाखाली ि िे खरे खीखाली करण्यात आलेली
आहे त. तसेच या प्रकल्पाींतगगत रस्त्याींच्या कामाची तत
ृ ीयपक्ष ताींबत्रक लेखा
पररक्षर्ही करण्यात आलेले असन
ू , त्यािाितचा अहिाल समाधानकारक
असल्याचे औरीं गािाि महानगरपाललकेने कळविलेले आहे.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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मुांबई महापाललिेतील सुरक्षारक्षिाांचे िेतन प्रलांबबत असल्याबाबत
(२६)

*

६६५९ श्री.महादे ि जानिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मि
ुीं ई

महापाललकेच्या मालमत्ताींच्या

सरु क्षेसाठी

सरु क्षारक्षक

परु िठा

करण्याकरीता महाराषर राज्य सरु क्षारक्षक मींडळािरोिर केलेल्या कराराची
मि
ु त सींपषु ्ात येऊनही उक्त कराराचे नत
ु नीकरर् न झाल्याने सिर मींडळाचे
३०० सरु क्षारक्षक गत चार मदहन्यापासन
ू िेतनापासन
ू िींर्चत असल्याचे माहे

जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मि
ुीं ई महापाललकेच्या विविध रुग्र्ालये ि कायागलयाींच्या

सरु क्षेसाठी ईगल लसक्यरु र्ीचे तीन हजार खाजगी सरु क्षारक्षक घेण्याचा ननर्गय

शासनाने घेतला होता ि याकरीता सन २०१९ मध्ये २२१ को्ी रुपयाींची
ननवििाही

मींजूर

करण्यात

आली

होती, असे

िेतन प्रलींबित राहण्याची कारर्े काय आहे त,

असतानाही

सरु क्षारक्षकाींचे

(३) असल्यास, सरु क्षारक्षकाींचे िेतन प्रलींबित असल्यामळ
ु े त्याींच्यात असींतोष
ननमागर् झाला असन
ू त्याींनी आींिोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने ननवििा मींजूर केली असन
ू ही सरु क्षारक्षकाींचे िेतन
प्रलींबित राहण्याची कारर्े काय आहे त, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे

काय, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार शासनस्तरािर काय
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२), (३), (४) ि (५) सरु क्षारक्षक मींडळ िह
ुीं ई
ृ न्मि
आणर् ठार्े जजल्हा याींचेकडून उद्योग, ऊजाग ि कामगार विभागाच्या शासन

ननर्गयानस
ु ार ई-ननवििा न मागविता सरु क्षारक्षक ननयक्
ु त करण्यात आले होते.
सिर सरु क्षारक्षकाींचा करार कालािधी दिनाींक १४/०९/२०२० रोजी सींपषु ्ात
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येर्ार होता. तथावप, कोरोना सींसगागच्या प्रािभ
ु ागिामळ
ु े दिनाींक २२ माचग, २०२०
पासन
ू

लॉकडाऊन

सरु
झाल्यामळ
ु
ु े

िाढीि कालािधीचा

प्रस्ताि दिनाींक

२४/११/२०२० रोजी स्थायी सलमतीच्या मान्यतेकरीता सािर करण्यात आला
होता.

सिर प्रस्ताि र्ेरविचाराकरीता पाठविण्यात आल्याने नव्याने प्रस्ताि

तयार करुन दिनाींक १०/०२/२०२१ रोजी स्थायी सलमतीच्या मान्यतेकरीता
सािर करण्यात आला आहे .

सन २०१९ मध्ये िह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या विविध आस्थापनाींना
ृ न्मि

सरु क्षारक्षक परु विण्यासाठी ३२.९४ को्ी ि रुपये १९८.०३ को्ी अशा एकूर्

रुपये २३०.९७ को्ी इतक्या रकमेच्या िोन ई-ननवििा मागविण्यात आल्या
होत्या.

सिर िोन्ही ननवििाींच्या अनष
ीं ाने अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यामळ
ु ग
ु े

तसेच मा.उच्च न्यायालयात जनदहत यार्चका क्रमाींक ९१७७/२०२० िाखल
झाल्यामळ
ु े सिर िोन्ही ई-ननवििा प्रलींबित ठे िण्यात आल्या आहे त.

उपरोक्त नमि
ू प्रलींबित ननवििाींचा सरु क्षारक्षक मींडळ िह
ुीं ई ि
ृ न्मि

ठार्े जजल्हा याींच्या प्रलींबित िेतनाशी कोर्ताही सींिध
ीं नाही.
ननमागर्

तसेच सरु क्षारक्षकाींचे िेतन प्रलींबित असल्याने त्याींच्यात असींतोष
होऊन

त्याींनी

आींिोलन

करण्याचा

महानगरपाललकेने कळविले आहे .
-----------------

इशारा

दिलेला

नाही,

असे

अिोला महानगरपाललिेत गैरव्यिहार होत असल्याबाबत
(२७)

*

६७११ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.अमोल लमटिरी, श्री.शलशिाांत

लशांदे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय
नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला महानगरपाललकेतील सल
ु भ शौचालयासाठी केंद्र आणर् राज्य
शासनाकडून

मोठ्या

प्रमार्ािर

ननधी

प्राप्त

झाला

असन
ू

नागरीकाींना

िैयजक्तक शौचालय िाींधून िे ण्याचे उदद्दष् ठरविण्यात येऊन त्यासाठी ४५०
लाभार्थयांची ननिड करुन िाींधकाम करण्यात आलेल्या घरगत
ु ी शौचालयाच्या
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कामामध्ये

S.B.M.

कडून

ननिे लशत

केलेल्या

गाईड

लाईनचे

उल्लींघन

करण्यात आले असन
ू राज्य ि केंद्र शासनाचे कोर्तेही ननकष न लािता

तत्कालीन सींिर्ीं धत अर्धकाऱ्याींनी ननधीचा िापर केल्याचे ननिशगनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाभार्थयांचे जजयो ्ॅ र्गींससध्
ु िा न करता जुन्या शौचालयास

रीं गरीं गो्ी, क्रकरकोळ िरु
ु स्ती करुन ि त्यासाठी जुन्या शौचालयधारकास रुपये
५०००/- िे ऊन त्याींचे शौचालयाचे छायार्चत्रे मनपाला सािर करण्यात येऊन

महानगरपाललका प्रशासनाची ि पयागयाने शासनाची र्सिर्ूक करण्यात
आल्याचे

ननिशगनास

आले

आहे ,

तसेच

शौचालय

िाींधकामाची

रक्कम

लाभधारकाींच्या खात्यामध्ये जमा न करता त्याींच्या प्रनतननधीींच्या खात्यामध्ये
२८७.४३ लक्ष रक्कम िेकायिे लशरररत्या जमा करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, अकोला महानगरपाललकेमध्ये विविध विकास कामासाठी गत
तीन िषागत जिळपास १८५ को्ी रुपये १४ व्या वित्त आयोगाींतगगत प्राप्त
झाले असन
ू सिर ननधीचा विननयोजन कोर्तेही कायिे शीर ठराि न घेता

तातडीने तसेच महानगरपाललकेच्या आमसभेमध्ये िेळेिर येर्ाऱ्या विषयामध्ये

सिर खचागला मान्यता िे ण्यात येिन
ू दिनाींक ०१ एवप्रल, २०१७ ते आजपािेतो
घेण्यात

आलेल्या

सिगसाधारर्

सभेच्या

ठरािामध्ये

मोठ्या

प्रमार्ात

अननयलमतता झाल्याची तक्रार महापाललकेतील नगरसेिकाींनी िारीं िार आयक्
ु त
ि जजल्हार्धकारी, अकोला तसेच शासनाकडे केली असन
ू सभेमध्ये घेण्यात

आलेले सिग आर्थगक ि महत्िाचे ठराि ि विषय िेळेिर येर्ाऱ्या विषयामध्ये
घेिन
ू कोर्तीही चचाग न करता ि नगरसेिकाींना विश्िासात न घेता घाई
घाईने पाररत करण्यात आल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

41

श्री.एिनाथ

लशांदे

:

(१)

ि

(२)

महाराषर

विधानपररषि

विनींती

अजग

सलमतीसमोरील दिनाींक १३/०८/२०१९ ि दिनाींक ११/०२/२०२० च्या साक्षीत या
िािी ननिशगनास आल्या होत्या.

महानगरपाललकेने यासींिभागत, िेळेत पररपर्
ू ग अहिाल न दिल्याने

महाराषर विधानपररषि विनींती अजग सलमतीने सन्माननीय लोकप्रनतननधी

श्री.गोवपक्रकशन िाजोररया (ग् प्रमख
ु ) ि अन्य चार विधानपररषि सिस्य

याींची एक उपसलमती पन
ु तगपासर्ी करण्यासाठी दिनाींक २३/०२/२०२० रोजी
ननयक्
ु त केली आहे .
या

उपसलमतीत

विभागीय

आयक्
ु त,

अमरािती

विभाग,

मख्
ु य

अलभयींता, सािगजननक िाींधकाम विभाग, अमरािती ि मख्
ु य अलभयींता,

महाराषर जीिन प्रार्धकरर्, अमरािती याींची विशेष ननमींबत्रत म्हर्ून ननयक्
ु ती
करण्यात आली आहे .
सलमतीच्या

समाविष् आहे .

कायगकक्षेत

शौचालय

कामाच्या

अननयलमततेचा

मद्द
ु ा

सिर उपसलमतीने विधानपररषि विनींती अजग सलमतीस अहिाल सािर

कराियाचा आहे .

यासींिभागतील विधानपररषि विनींती अजग सलमतीच्या लशर्ारशी प्राप्त

झाल्यािर त्यानस
ु ार कायगिाही करण्यात येईल.

(३), (४) ि (५) सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या िरम्यान, वित्त

आयोगाच्या रकमेपो्ी रुपये १८५,००,४०,८७९/- इतकी रक्कम महापाललकेस
प्राप्त झालेली आहे .
दिनाींक

०१/०४/२०१७

ते

आजलमतीपयंतचे

ठराि

मींजरू

होताींना,

महानगरपाललका अर्धननयमातील तरति
ु ीींचे पालन न झाल्याने मागील ०३
िषागच्या ठरािाींची चौकशी करण्याची मागर्ी सन्माननीय लोकप्रनतननधीींनी
केली होती. त्यास अनस
ु रुन विभागीय आयक्
ु त, अमरािती याींच्याकडे दिनाींक
२४/१२/२०२० च्या शासन पत्रान्िये यािाितची चौकशी सोपविण्यात आलेली
आहे .

दिनाींक ०२/०९/२०२० च्या महानगरपाललकेच्या सिगसाधारर् सभेत

गोंधळात चचेविना तर दिनाींक ०२/०७/२०२० च्या स्थायी सलमतीच्या सभेत

मतिानाची मागर्ी होिन
ू ही मतिान न घेता अनक्र
ु मे १७ आणर् ०३ ठराि

42

मींजरू झाल्याची तक्रारही शासनास प्राप्त झाली होती. यािाितचा विभागीय

आयक्
ु त, अमरािती याींचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर िरील सिग ठराि ननलींबित
करण्याचा

ननर्गय

दिनाींक

२४/१२/२०२०

महानगरपाललकेस कळविण्यात आला आहे .

च्या

शासन

ननर्गयान्िये

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

रत्नाधगरी येथील हदिाणी नयायालयाची निीन इमारत
अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत
(२८)

*

७२९० श्री.रामदास िदम : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नार्गरी येथील दििार्ी न्यायालयाची निीन इमारत अपर्
ू ागिस्थेत
असन
ू उक्त दठकार्ी न्यायालयीन इमारतीचे िाींधकाम करण्याकरीता विधी ि

न्याय विभाग, शासन ननर्गय, दिनाींक २५ जून, २०१० अन्िये रुपये ३३१.५८
लक्ष इतक्या क्रकीं मतीस प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिर इमारतीच्या िाींधकामाींच्या क्रकींमतीत िाढ झाल्याने ि
आिार लभींत, िाहनतळ, िगीचा ि सश
ु ोलभकरर् या िािीींचा अींिाजपत्रकात
समािेश करुन सिर िाींधकामाचा रुपये ४.८२ को्ी इतक्या क्रकीं मतीचा
सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताि मा.उच्च न्यायालयामार्गत शासनास
सािर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रस्तािास शासनाच्या व्यय अग्रक्रम सलमतीने दिनाींक

१९ ऑक््ोिर, २०२० रोजी झालेल्या िैठकीत मान्यता दिलेली असन
ू ,

त्यानस
ु ार शासन ननर्गय ननगगलमत करण्याची सरु
ु असलेली कायगिाही पर्
ू ग
झाली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यािाितची सद्य:जस्थती काय आहे , यािाित शासनाने

चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सिर
ु ग
दििार्ी न्यायालयाची इमारत त्िररत पर्
ू ग करण्यािाित कोर्ती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे .

िापोली, जजल्हा रत्नार्गरी येथे न्यायालयीन इमारत िाींधर्ेकरीता

विर्ध ि न्याय विभाग, शासन ननर्गय, दिनाींक २५ जून, २०१० अन्िये
रुपये ३,३१,५८,०००/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

िाींधकामाच्या क्रकीं मतीत िाढ झाल्यामळ
ु े मा.उच्च न्यायालय याींच्या

दिनाींक १९ ऑगस््, २०१९ रोजीच्या पत्रान्िये रुपये ४.८२ को्ी इतक्या
अींिाजजत रकमेचा सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताि शासनास प्राप्त
झालेला आहे .
(३) होय.

सिर प्रस्तािास व्यय अग्रक्रम सलमतीच्या दिनाींक १९ ऑक््ोिर,

२०२० रोजी झालेल्या िैठकीत मान्यता दिलेली असन
ू , विर्ध ि न्याय विभाग,
शासन ननर्गय, दिनाींक २५ जानेिारी, २०२१ अन्िये रुपये ४,८२,४१,२३२/इतक्या रकमेस सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आलेली आहे .

(४) विधानमींडळाच्या सन २०२१-२०२२ च्या पदहल्या अर्धिेशनात सिर काम
अथगसक
ीं ल्पीत करण्यािाितचा प्रस्ताि सािर करण्यात येर्ार आहे . सिर काम

अथगसक
ीं ल्पीत झाल्यािर, काम पर्
ू ग करण्याकरीता ननधीचे वितरर् करण्यात
येर्ार आहे .

(५) विलींि झालेला नाही.

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

राज्यात जात िैधता प्रमाणप्ाअभािी बितफच र्ालेल्या
िमचचाऱ्याांना पुनहा सेिेत घेण्याबाबत
(२९)

*

७१११

श्री.िवपल

पाटील :

हदनाांि

१५

डिसेंबर,

२०२०

रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ४१७५ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यात अनस
ु र्ू चत जमातीचे जात प्रमार्पत्र तपासर्ी सलमतीने अिैध

ठरिन
ू रद्द केल्यानींतर मळ
ू च्या अनस
ु र्ू चत जमातीच्या कमगचाऱ्याींना अर्धसींख्य

पिािर िगग करण्यािाितचा दिनाींक २१ डडसेंिर, २०१९ रोजीच्या शासन
ननर्गयाने राज्यात सींभ्रम ननमागर् झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरर्ात मा.सिोच्य न्यायालयाने कमगचाऱ्याींना सेिेतन
ू
काढण्यािाित कोर्ताही आिे श दिलेला नसन
ू अर्धसींख्य पिािर िगग करण्यात

आलेल्या कमगचाऱ्याींची सेिा त्याींच्या ननित्ृ तीपयंत सरु
ु ठे िािी क्रकींिा कसे

तसेच त्याींना पिोन्नती, िावषगक िेतनिाढ, सेिाननित्ृ ती िेतन इ. लाभ िे ण्यात

यािे क्रकीं िा कसे यािाित ननर्गय घेण्यािाित मा.अन्न, नागरी परु िठा ि
ग्राहक सींरक्षर् मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती नेमण्यात आली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर सलमतीच्या लशर्ारशी शासनास प्राप्त झाल्या आहे त
काय ि त्यानस
ु ार कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, त्यािाितची
सद्य:जस्थती काय आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१) ि (२) मा.सिोच्च न्यायालयाने लसजव्हल अपील

क्र.८९२८/ २०१५ (चेअरमन ॲण्ड मॅनेजजींग डायरे क््र, एर्सीआय आणर् इतर
विरुध्ि जगदिश िालाराम िदहरा ि इतर) ि इतर यार्चका यामध्ये दिनाींक
६/०७/२०१७ रोजी मागास जातीींना असलेल्या आरक्षर्ाच्या आधारे शासकीय
सेिेत िाखल झालेल्या ि त्यानींतर जातीचे िािे अिैध ठरलेल्या व्यक्तीींना

शासकीय सेिेत सींरक्षर् िे य ठरत नाही, असा ननर्गय दिलेला आहे .
मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ननर्गयाची अींमलिजािर्ी करण्यासाठी विभागाच्या
दिनाींक

२१/१२/२०१९

च्या

शासन

ननर्गयान्िये

अनस
ु र्ू चत

जमातीच्या

प्रमार्पत्राच्या आधारे सेित
े ननयक्
ु त झालेल्या ि सिर जातीचे प्रमार्पत्र

अिैध ठरलेल्या कमगचाऱ्याींना अर्धसींख्य पिािर िगग करण्यािाितचे ननिे श
िे ण्यात आलेले आहे त.
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अर्धसींख्य पिािर िगग करण्यात आलेल्या अर्धकारी/कमगचाऱ्याींना सेिा

विषयक लाभ/सेिा ननित्ृ ती विषयक लाभ अनज्ञ
ु ेय करण्यासींिभागत शासनास
लशर्ारस करण्यासाठी दिनाींक १५/०६/२०२० च्या शासन ननर्गयान्िये मा.मींत्री,
अन्न, नागरी परु िठा ि ग्राहक सींरक्षर् याींच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास ग्ाची
स्थापना करण्यात आलेली आहे .

(३) सिर अभ्यास ग्ाने अद्याप शासनास अहिाल सािर केलेला नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

महाराष्ट्र समध्
ृ दी मागाचच्या पहहल्या टप्प्यातील
रस्त्याचे िाम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत

(३०)

*

७४४१ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाि, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.सदालशि खोत, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर : सन्माननीय सािचजननि
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर समध्
ृ िी मागागच्या नागपरू ते लशडी या पदहल्या ्प्प्यातील

रस्त्यािरुन दिनाींक १ मे, २०२१ रोजी िाहतक
सरू
करण्याची घोषर्ा
ू
ु
मा.मख्
ु यमींत्री याींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानष
ीं ाने सिर रस्त्याच्या कामाची गती िाढविण्याची
ु ग

आिश्यकता असतानाही उक्त रस्त्याचे काम सींथगतीने सरु
असल्याचे
ु
ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यापि
ू ी घोषर्ा केल्याप्रमार्े दिनाींक १ मे, २०२१ रोजी प्रत्यक्ष
नागपरू ते लशडी िाहतक
ू सरु
ु होण्यासाठी कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

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

(२) नाही. सद्य:जस्थतीत महामागागचे िाींधकाम यध्
ु ि पातळीिर प्रगतीत असन
ू
सिर ्प्पा नमि
ु तारखेस िाहतक
ू ीसाठी खल
ु ा करण्याचे ननयोजन करण्यात
येत आहे .
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(३) ईपीसी कींत्रा्िारास प्रकल्प दिलेल्या विदहत िेळेत पर्
ू ग करण्यािाित
सक्त सच
ू ना िे ण्यात आल्या आहे त. िाहतक
ू ननयोजजत दिनाींकापासन
ू सरु
ु
करण्यासाठी योग्य ते ननयोजन करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

ठाणे ि िल्याण बसस्थानिाांचे आधनु निीिरण िरण्याबाबत
(३१)

*

७४६० श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.अरुणिािा

जगताप,

श्री.अननिेत

तटिरे ,

श्री.अमोल लमटिरी, श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ननिडक महापाललकाींमध्ये ठार्े ि कल्यार् या िोन्ही

महापाललकाींचा केंद्र शासनाच्या स्मा्ग लस्ी योजनेंतगगत समािेश करुन

शहरातील विकास कामाकरीता िेळोिेळी या िोन्ही महापाललकाींना अनि
ु ान
वितररत करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्मा्ग लस्ी योजनेंतगगत प्राप्त अनि
ु ानातन
ू अन्य विकास
कामाींसह

शहरातील

राज्य

मागग

पररिहन

महामींडळाच्या

िसस्थानकाींचे

अद्ययाितीकरर् ि आधनु नकीकरर् करुन या िोन्ही स्थानकामध्ये स्मा्ग

लस्ी योजनेच्या माध्यमातन
ू ििल करण्याच्या कामासाठी प्राप्त अनि
ु ाननत
रक्कमेचा विननयोग करण्याचे िोन िषागपि
ू ी घोवषत करण्यात आले होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्य मागग पररिहन महामींडळाचे ठार्े (रे ल्िे स््े शन जिळील
िस स्थानक) ि कल्यार् या िोन्ही िसस्थानकाींतील इमारतीची िरु िस्था
होऊन इमारतीींना अनेक दठकार्ी तडे जाऊन इमारतीच्या छताचे प्लास््र

िे खील ननखळल्यामळ
ु े पािसाळयात िोन्ही िसस्थानकाच्या इमारतीमधून
पार्ी गळती होत असन
ू ही प्राप्त अनि
ु ानाचा विननयोग करण्यात येत

नसल्याचे दिनाींक ६ नोव्हें िर, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

47

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय ननषपन्न झाले आहे तसेच शासनाने केलेल्या घोषर्ेनस
ु ार ठार्े ि
कल्यार् या िोन्ही िसस्थानकाींमध्ये स्मा्ग लस्ी योजनेच्या माध्यमातन
ू
ििल करण्यािाित कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) कल्यार् स््े शन पररसर सध
ु ारर्ा करर्े’ या प्रकल्पाींतगगत अजस्तत्िातील
महाराषर राज्य मागग पररिहन महामींडळाच्या कल्यार् िस स्थानकाचा

पन
ु विगकास करण्याचे स्मा्ग कल्यार्-डोंबििली डेव्हलपमें ् कॉपोरे शन लल.
अींतगगत प्रस्तावित आहे .
पररिहन

ठार्े स्मा्ग लस्ी लल. अींतगगत प्रकल्पामध्ये महाराषर राज्य मागग
महामींडळाच्या

ठार्े

िस

स्थानकाचा

आधनु नकीकरर्ाच्या कामाचा समािेश नाही.

अद्ययाितीकरर्

ि

(३) महाराषर राज्य मागग पररिहन महामींडळामार्गत ठार्े ि कल्यार् रे ल्िे

स््े शन येथील राज्य पररिहन िस स्थानक इमारतीची आिश्यक असलेली
िरु
ु स्तीची कामे करून घेण्यात आलेली आहे त.

(४) ि (५) महाराषर राज्य मागग पररिहन महामींडळाने अ्ी ि शतींच्या

अधीन राहून िस स्थानक पन
ु विगकास करर्ेकरीता स्मा्ग कल्यार्-डोंबििली
डेव्हलपमें ् कॉपोरे शन लल. मान्यता दिली आहे .
या अनष
ीं ाने पन
ीं ाने
ु ग
ु विगकास आराखडे िनविर्े सरू
ु असन
ू या अनष
ु ग

महाराषर राज्य मागग पररिहन महामींडळाला द्याियाचे िाणर्ज्य कॉम्प्लेक्स
मधील िा्प ननजश्चत केल्यानींतर प्रत्यक्ष कामास सरु
ु िात करण्याचे स्मा्ग
कल्यार्-डोंबििली डेव्हलपमें ् कॉपोरे शन लल. चे ननयोजन आहे .

ठार्े िस स्थानकाचे अद्ययाितीकरर् ि आधनु नकीकरर् करर्े या

कामाचा ठार्े स्मा्ग लस्ी प्रकल्पाींतगगत समािेश नाही.
-----------------
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परभणी-गांगाखेि (ता.गांगाखेि, जज.परभणी) महामागाचची
दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(३२)

*

७१४७ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) परभर्ी-गींगाखेड (ता.गींगाखेड, जज.परभर्ी) महामागागचे काम शासकीय
योजनेतन
ू मींजूर झाले असन
ू सिर रस्त्याचे काम सरू
ु असतानाच महातपरु ी

र्ा्ा ते िे ठर्ा िरम्यानच्या रस्त्याला जागोजागी तडे गेल्याचे ननिशगनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर रस्त्याचे ननकृष् काम करर्ाऱ्या कींत्रा्िारािर परभर्ी
राषरीय

महामागागच्या

सींिर्ीं धत

अर्धकाऱ्याींनी

कोर्तीही

नसल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

कारिाई

केली

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने िोषी कींत्रा्िारािर कारिाई करुन सिर
ु ग
रस्त्याची िरु
ु स्ती करण्यािाित कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे .

(२), (३) ि (४) तडे गेलेल्या रस्त्याचे काम कींत्रा्िाराच्या स्िखचागने
मानकानस
ग पन
ु ार गर्
ु ित्तापि
ू क
ु :श्च नव्याने करुन घेण्यात येत आहे .
-----------------

राज्यात िोरोना साथीच्या िाळात मत्ृ यू र्ालेल्या
प्िाराांच्या िुटुांबबयाांना मदत दे ण्याबाबत

(३३)

*

७५११

श्री.गोवपचांद

पिळिर,

श्री.सदालशि

खोत :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ५४ पत्रकाराींचा कोरोना साथीच्या काळात मत्ृ यू झाला असन
ू
शासनाने कोरोना साथीच्या काळात ज्या पत्रकाराींचा मत्ृ यू झाला आहे अशा

पत्रकाराींच्या कु्ुींबियाींना मित िे ण्याची घोषर्ा केल्याचे माहे डडसेंिर, २०२०
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

कोरोनामळ
ु े

मत्ृ यू

झालेल्या

पत्रकाराींच्या

कु्ुींबियाींना

शासनाकडून कोर्तीही मित िे ण्यात आली नसल्याचे ननिशगनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सिर मत
ु ग
ृ पत्रकार िाींधिाींच्या कु्ुींबियाींना
मित िे ण्यािाित कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.उध्दि ठािरे : (१) नाही, मात्र मा.विरोधी पक्षनेत,े विधानसभा याींनी
दिनाींक ६/०८/२०२० रोजी तसेच मा.मींत्री, सािगजननक आरोग्य याींनी दिनाींक
९

जून,

२०२०

च्या

पत्रान्िये

मा.मख्
ु यमींत्री

याींना

प्रसार

माध्यमाच्या

प्रनतननधीना रुपये ५० लक्षचे विमा किच/सानग्र
ु ह अनि
ु ान मींजूर करण्यािाित
विनींती केली आहे .

(२) ि (३) आरोग्य ि कु्ुींि कल्यार् मींत्रालय, निी दिल्ली याींच्या दिनाींक
२८/०३/२०२०

च्या

आिे शानस
ु ार

आरोग्य

सेिा

िे र्ाऱ्या

अर्धकारी

ि

कमगचाऱ्याींना कोरोनाची िाधा होिन
ू मत्ृ यू ओढिल्यास इन्शरु न्स कींपनीच्या
अपघात विमा योजनेंतगगत रुपये ५० लक्ष इतकी रक्कम अनज्ञ
ु ेय आहे .
यामध्ये

खाजगी

रुग्र्ालयाींचे

कमगचारी/रोजींिारीिरील

कमगचारी/सेिा

कमगचारी/िाह्यींत्रर्ेव्िारे

ननित्ृ त

उपलब्ध

कमगचारी/कींत्रा्ी

करुन

घेतलेले

कमगचारी, आशा, अींगर्िाडी कमगचारी, केंद्र, राज्य आणर् स्थाननक स्िराज्य

सींस्था इ. सिग प्रकारच्या रुग्र्ालयामध्ये कायगरत कमगचारी याींचा समािेश
आहे . सिर आिे शाच्या पाश्िगभम
ू ीिर ननयलमत झालेल्या वित्त विभागाच्या

दिनाींक २९/०५/२०२० च्या शासन ननर्गयामध्ये ित्ृ त पत्रकार हे आरोग्य सेिा

िे र्ारे अर्धकारी/कमगचारी नसल्यामळ
ु े त्याींना विमा किच/सानग्र
ु ह अनि
ु ान
लागू होत नसल्याचे नमि
ू आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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राज्यातील ित्ृ तप् विक्रेत्याांना परििणारी
घरे उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(३४)

*

७५४२ श्री.सदालशि खोत : सन्माननीय गहृ ननमाचण मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ित्ृ तपत्र विक्रेत्याींना परिडर्ारी घरे उपलब्ध करून िे ण्याकरीता
सिगतोपरी प्रयत्न करर्ार असल्याचे प्रनतपािन मा.गह
ृ ननमागर् मींत्री याींनी

दिल्याचे माहे डडसेंिर, २०२० च्या शेि्च्या आठिडयात ननिशगनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विपरीत पररजस्थतीत प्रामाणर्कपर्े व्यिसाय करर्ारा हा

घ्क िल
ु क्षग क्षत रादहल्याने सिर ित्ृ तपत्र विक्रेत्याींना हक्काची घरे लमळिन
ू

िे ण्याची मागर्ी मि
ुीं ई, ठार्े जजल्हा ित्ृ तपत्र विक्रेता एकीकरर् सलमतीचे

सिस्य आणर् ठार्े जजल्हा ित्ृ तपत्रविक्रेता सींघाचे सरर्च्र्ीस, श्री.अजजत
पा्ील याींनी लशष्मींडळासमिेत मा.गह
ृ ननमागर् मींत्री याींना एका ननिेिनाव्िारे
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सिर ‘ित्ृ तपत्र विक्रेत्याींना’ परिडर्ारी घरे
ु ग
उपलब्ध करून िे ण्यािाित कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

िॉ. जजतें द्र आव्हाि : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे .
मि
ुीं ई-ठार्े

ित्ृ तपत्र

विक्रेता

एकीकरर्

सलमती

याींनी

“ित्ृ तपत्र

विक्रेत्याींना परिडर्ारी घरे उपलब्ध करुन िे ण्यािाित” मा.मींत्री, गह
ृ ननमागर्
याींच्याकडे दिनाींक २२/१२/२०२० रोजी ननिेिन सािर केले आहे .

(३) म्हाड अर्धननयम १९७६ तसेच, त्यानष
ीं ाने तयार करण्यात आलेल्या
ु ग
विननयम/ननयमातील

तरति
ू ीींनस
ु ार

म्हाडाच्या

धोरर्ानस
ु ार

सिगसामान्य

जनतेसाठी (ननयमाप्रमार्े आरक्षर् ठे ऊन) गह
ृ ननमागर् योजना रािविण्यात

येतात ि सिर योजनेतील गाळे सोडत पध्ितीने वितररत करण्यात येतात.
ित्ृ तपत्र विक्रेता ग्ाकरीता म्हाड अर्धननयम/विननयमामध्ये आरक्षर् ठे िण्यात
आलेले नाही. तसेच, म्हाड (लमळकत व्यिस्थापन, विक्री, हस्ताींतरर् आणर्
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सिननकाींची अिलाििल) विननयम १९८१ च्या विननयम १३ (२) अींतगगत
शासनाच्या मान्यतेने म्हाडाकडून विलशष् ग्ाकरीता गह
ृ ननमागर् योजना

रािविण्याची तरति
ीं ाने शासनाने ननजश्चत केलेल्या ग्ाींमध्ये
ू आहे . यानष
ु ग

ित्ृ तपत्र विक्रेत्याींच्या ग्ाचा समािेश नाही. तसेच, म्हाड प्रार्धकरर्ाकडून या
अनष
ीं ाने कोर्ताही प्रस्ताि प्राप्त झालेला नाही.
ु ग
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

पुणे जजल््यातील र्ेापिपट्टयाांच्या पुनविचिासाच्या िामाबाबत
(३५)

*

६५४१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, िॉ.िजाहत

लमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.राजेश राठोि, श्री.मोहनराि

िदम, श्री.अलभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय गह
ृ ननमाचण
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पर्
ु े ि वपींपरी-र्चींचिड क्षेत्रात झोपडपट्टय
ू त्यात
ट ाींची सींख्या ५५७ असन

असर्ाऱ्या सम
ै ी घोवषत झोपडपट्टय
ु ारे २ लाख २६१ झोपडयाींपक
ट ाींची सींख्या

२८६, अघोवषत झोपडपट्टय
े
ट ाींची सींख्या २७१, झोपडपट्टीतील एकूर् परू रे षत
येर्ाऱ्या

झोपडयाींची

सींख्या

५७

असन
ू

परू रे षत
े
येर्ाऱ्या झोपडपट्टीतील

लोकसींख्या अींिाजे एक लाखाहून जास्त आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पर्
ु े आणर् वपींपरी-र्चींचिड शहरातील अनेक झोपडपट्टय
ट ा
मठ
े ळ
ु ा-मळ
ु ा आणर् पिना निी पात्रातील लाल ि ननळ्या परू रे षम
ु े िार्धत
झाल्यामळ
े ध्ये येत
ु े त्याींच्या पन
ु िगसनाचा प्रश्न स्
ु ािा यासाठी ननळ्या परू रे षम
असलेल्या,

तथावप,

पात्र

असलेल्या

झोपडपट्टय
ट ाींचा

पन
ु विगकास

करण्यास

मान्यता लमळािी असा प्रस्ताि झोपडपट्टी पन
ु िगसन प्रार्धकरर्ाने शासनाकडे
माहे नोव्हें िर, २०२० च्या नतसऱ्या आठिडयात पाठविलेला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रस्तािािर ननर्गय घेण्यात आला आहे काय, त्याचे
स्िरुप काय आहे, यािाित शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
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िॉ. जजतें द्र आव्हाि : (१) ि (२) होय हे खरे आहे .

(३) दिनाींक २४/०६/२०२० रोजी मा.मींत्री (गह
ृ ननमागर्) याींच्या अध्यक्षतेखालील
िैठकीतील ननर्गयानस
ु ार ननळ्या ि लाल परु रे षाींमळ
ु े

िार्धत असलेल्या

झोपडप्ृयाींचे पर्
ु े मनपाच्या विकास ननयींत्रर् ननयमािलीतील ननयम क्र.

१३.३(I) नस
े यंत अजस्तत्िात असलेल्या
ु ार निीच्या काठापासन
ू ननळ्या परु रे षप
अर्धकृत

मालमताींचा

पन
ु विगकास

अनज्ञ
ु ेय

करण्याच्या

तरति
ु ीनस
ु ार

निीकाठापासन
े यंतच्या पन
ू ननळ्या रे षप
ु विगकासास पात्र असलेल्या झोपडप्ृया

या अर्धकृत समजुन त्यानस
ु ार त्याींच्या पन
ु विगकास िाींधकाम प्रकल्पाींना

िे खील मान्यता लमळर्ेिाितचा प्रस्ताि झोपप्र
ु ा, पर्
ु े याींनी या विभागाकडे
दिनाींक ११/११/२०२० रोजी सािर केला होता.

सिरहू प्रस्ताि नगर विकास विभागाने दिनाींक ०२/१२/२०२० रोजी
प्रलसध्ि केलेल्या DCPR मधील तरति
ु ीनस
ु ार ि प्रकरर् मा.उच्च न्यायालय,
मि
ुीं ई येथे न्यायप्रविष् असल्याने, अमान्य करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्नच उद्भित नाही.

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

राज्यातील जुनया ि मोििळीस आलेल्या
इमारतीांचा पुनविचिास िरण्याबाबत

(३६)

*

िॉ.पररणय

६८१२ अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाि,
फुिे,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.विजय

ऊफच

भाई

मोडकळीस

आलेल्या

इमारतीींचा

धगरिर :

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

राज्यातील

जन्
ु या

ि

पन
ु विगकास

होण्याकरीता शासनाने प्रोत्साहनात्मक च्ईक्षेत्रर्ळाचे वितरर् करताना सिर

लाभ जुन्या ि मोडकळीस आलेल्या म्हाडा िसाहतीींना लागू करण्यात आले
नसल्याचे माहे डडसेंिर, २०२० मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, झोपडपट्टी पन
ु विगकासासाठी असलेल्या ३३(१०) या ननयमािलीत

विकासकाला प्रत्येक एक चौरस र्ु्ामागे १.३ चौरस र्ु् इतके च्ई क्षेत्रर्ळ
खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध करुन िे ण्यात आले असन
ू म्हाडा पन
ु विगकासाच्या
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३३(५) या ननयमािलीत एक चौरस र्ु्ामागे र्क्त ००.६ इतकेच च्ई
क्षेत्रर्ळ खुल्या विक्रीसाठी लमळत असल्यामळ
ु े विकासक या िसाहतीींच्या
पन
ु विगकासासाठी पढ
ु े येत नसल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे
ु ग

तसेच सिर च्ई क्षेत्रर्ळ वितरर्ाचा लाभ जन्
ु या ि मोडकळीस आलेल्या
म्हाडा िसाहतीींना लागू न करण्याची कारर्े काय आहे त,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

िॉ. जजतें द्र आव्हाि : (१) ि (२) मि
ुीं ई मींडळाच्या अलभन्यासातील जुन्या ि
मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पन
ु विगकास होण्याकरीता, िह
ुीं ई विकास
ृ न्मि

ननयींत्रर् ि प्रोत्साहन ननयमािली २०३४ (DCPR-२०३४) मधील वि.नन.नन.
३३(५)

अन्िये

सींस्थेस

३.०

च.क्षे.नन.

नस
ु ार

मींजुरी

िे ताींना

सींस्थेच्या

सभासिाींना पन
ु िगसन क्षेत्र DCPR-२०३४ च्या तरति
ु ीनस
ु ार अजस्तत्िातील

च्ई क्षेत्रर्ळ +३५% इतके क्रकीं िा क्रकमान ३५.०० चौ.मी. जे जास्त असेल ते
च्ई क्षेत्रर्ळ प्राप्त होते.

विकास ननयींत्रर् ि प्रोत्साहन ननयमािली २०३४ मध्ये असलेल्या

तरति
ु ीनस
ु ार ४००० चौ.मी. पयंतच्या भख
ू ींडाकरीता ३.०० च.क्षे.नन. नस
ु ार
उपलब्ध

होर्ाऱ्या

अनज्ञ
े
ु य

िाींधकाम

क्षेत्रर्ळामधन
ू

मळ
ू

सभासिाींचे

अजस्तत्िातील िाींधकाम क्षेत्र िगळून उिगररत िाींधकाम क्षेत्रर्ळ सींस्थेस
अर्धमल्
ु याची आकारर्ी करुन वितररत करण्यात येत.े

सींस्थेतील

मळ
ू

सभासिाींना िे य असलेले पन
ु िगसन क्षेत्र एकूर् िाींधकाम क्षेत्रर्ळातन
ू िजा
करता उिगररत िाींधकाम क्षेत्र हे सींस्था/विकासकाींना खुल्या िाजारात विक्री
करीता उपलब्ध असते.
शासनाने

दिनाींक

२०/०८/२०१९

रोजी

अनतररक्त

िाींधकाम

क्षेत्रर्ळाकरीता आकारण्यात येर्ाऱ्या अर्धमल्
ू याच्या रकमेमध्ये ५०% स्
ू

दिल्यामळ
ु े म्हाडा िसाहतीच्या पन
ु विगकासाकरीता सींस्था/विकासक पढ
ु े येत
असन
ू , पन
ु विगकासाकरीता म्हाडाच्या मि
ुीं ई मींडळाकडून परिानग्या िे ण्यात येत
आहे त.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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गोरे गाि (मुांबई) येथील लक्ष्मीनगर एसआरए गह
ृ ननमाचण सांस्थेमधील
र्ोपिीधारिाांचे भािे वििासिाने थिविल्याबाबत

(३७)

*

६४८७ िॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) गोरे गाि (मि
ुीं ई) येथील लक्ष्मीनगर एसआरए गह
ृ ननमागर् सींस्थेमधील

सम
ु ारे ८५ झोपडीधारकाींचे २ ते ३ िषागचे दिड को्ी रुपयाींचे भाडे विकासक
ररलायिल विकासक आणर् डेव्हलपसग याींनी थकविले असन
ू सिर प्रकल्पाच्या
कामास

सन

२०१३

मध्ये

सरु
ु िात

होिन
ू ही

अद्याप

झोपडीधारकाींना

पन
ु विगकलसत इमारतीत घरे लमळाली नसल्याचे माहे डडसेंिर, २०२० मध्ये िा
त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विकासक सिानींि शेट्टी याींनी झोपडीधारकाींना भाडे न िे ता

एसआरए अर्धकाऱ्याींना हाताशी धरुन ऑनलाईन सिननकेची सोडत काढून
झोपडीधारकाींना सोडतीच्या नो्ीसा िे खील पाठविण्यात आल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सिर

अपर्
ू ागिस्थेत

असलेल्या

एसआरए

इमारतीमध्ये

सरु क्षेच्या दृष्ीने अजग्नशमन यींत्रर्ा, िीज, पार्ी, ड्रेनेजची सोय करण्यात

आली नसन
ू ही उपरोक्त इमारतीींचे सोडत काढण्यात आल्यासींिभागत शासनाकडे
सातत्याने तक्रारी प्राप्त झाल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार िोषीींविरुध्ि कारिाई करुन झोपडीधारकाींना
भाडे अिा करुन पन
ु विगकलसत इमारतीमध्ये घरे
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

लमळण्यािाित कोर्ती

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
िॉ. जजतें द्र आव्हाि : (१) होय, हे खरे आहे .
विकासकाने

प्रकल्पातील

विक्री

झोपडीधारकाींचे

घ्क

इमारतीस

घरभाडे
काम

थकविले

असल्या

थाींिविण्याचे

आिे श

कारर्ाने

दिनाींक

१८/०२/२०२१ रोजी ननगगलमत करण्यात आले आहे त. तसेच, पन
ु िगसन योजना
सन २०१३ रोजी सरु
ु होऊन पन
ु िगसन इमारतीचे काम पर्
ू त्ग िास येण्याच्या
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िरम्यान माचग, २०१९ मध्ये रदहिाशाींनी विकासकास विकास आणर् ननयींत्रर्

प्रोत्साहन ननयमािली, २०३४ नस
ु ार पन
ु िगसन सिननकाींचे क्षेत्रर्ळ २६९
चौ.र्ु्च्या ऐिजी ३०० चौ.र्ू् करण्याची विनींती केलेली आहे . त्यानष
ीं ाने
ु ग

सिर योजनेस दिनाींक २३/०९/२०१९ रोजी सध
ु ाररत आशयपत्र प्रिान करण्यात
आले असन
ू पन
ु िगसन इमारतीचे काम ३०० चौ.र्ु्ा प्रमार्े अींनतम ्प्प्यात
आहे .

(२), (३) ि (४) पन
ु िगसन

योजनेचे

काम

अींनतम

्प्प्यात

असल्याने

विकासकाने झोपडपट्टीतील पात्र रदहिाशाींना कायम स्िरुपी सिननका वितररत
करर्ेकरीता झोपडपट्टी पन
ु िगसन प्रार्धकरर्ाच्या सहकार विभागातर्े प्रचललत
पध्ितीनस
ु ार योजनेतील पात्र झोपडीधारकाींची दिनाींक २३/१२/२०२० रोजी
सोडत काढली आहे .

अपर्
ू ग अिस्थेतील कामे जसे की, अजग्नशमन यींत्रर्ा, िीज, ड्रेनेजची

सोय ि इतर क्रर्ननशीींगची कामे पर्
ू ग झाल्यानींतर ि सींिर्ीं धत विभागाचे काम

पर्
ू त्ग ि प्रमार्पत्र प्राप्त झाल्यानींतर सिर पन
ु िगसन इमारतीला झोपडपट्टी
पन
ु िगसन प्रार्धकरर्ातर्े भोगि्ा प्रमार्पत्र वितररत केले जाईल. तद्नींतर
विकासक

सिर

महानगरपाललकेकडून

इमारतीला
घेईल

ि

कायमस्िरुपी
तद्नींतर

पार्ी

सोडतीत

नळ

यशस्िी

झोपडीधारकाींना त्याींच्या घराचा तािा विकासकामार्गत दिला जाईल.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

जोडर्ी

झालेल्या

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

दाििी ि उां बाली (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथे ननयमबा्यपणे
भांगाराची दि
ु ाने उभारण्यात आल्याबाबत
(३८)

*

६८०५ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िािडी ि उीं िाली (कल्यार्-डोंबििली महानगरपाललका) पररसरात मोठ्या
प्रमार्ात ननयमिाह्य भींगाराची िक
ु ाने उभारुन रस्त्याच्याकडेला अनतक्रमर्

करण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने नैसर्गगक ्े कडीिर अनतक्रमर् करून
ु ग
उभारण्यात आलेल्या भींगाराच्या िक
ु ानाींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

कल्यार्-डोंबििली

महानगरपाललका

क्षेत्रातील िािडी

ि

उीं िाली

या

पररसरात ननयमिाह्यपर्े उभारण्यात आलेल्या भींगाराच्या िक
ु ान मालकाींिर
मानपाडा पोलीस स््े शन येथे दिनाींक १७/१२/२०२० रोजी गन्
ु हे
करण्यात आलेले आहे त.

िाखल

सिर भींगार िक
ै ी १० िक
ु ानाींपक
ु ाने ि ८ पत्राशेड दिनाींक २२/१२/२०२०

रोजी ननषकालसत करण्यात आलेली आहे त.

उिगररत भींगार िक
ु ानाींचे मालक ि जागा मालक याींना महाराषर

महानगरपाललका कलम ४७८ अन्िये दिनाींक २१/१२/२०२० रोजी नो्ीस
िजािण्यात आलेल्या असन
ू पोलीस िींिोिस्त उपलब्धतेनस
ु ार ननषकासनाची
कायगिाही प्रस्तावित आहे .

कल्यार्-डोंबििली

महानगरपाललकेमार्गत

अनर्धकृत

िाींधकामे

ि

अनतक्रमर्े याींच्यािर विदहत कायिे शीर प्रक्रक्रयेव्िारे ननषकासनाची ननरीं तर
कायगिाही

करण्यात

कळविले आहे .

येत

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

असल्याचे,

कल्यार्-डोंबििली

महानगरपाललकेने

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

राज्यातील सािचजननि बाांधिाम विभागाच्या अधधिाऱ्याांनी बनािट
दे यिे अदा िरून गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(३९)

*

७०२८ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि

गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि
उपक्रम िगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१)

राज्यातील

सािगजननक

िाींधकाम

विभागाच्या

िररषठ

अर्धकाऱ्याींनी

मींत्राींच्या िींगल्यासाठी मींजूर झालेली रुपये ९० को्ी रक्कम सन २००८ ते
२०१५ या सालातील जुनी िनाि् िे यकाींसाठी दिली असल्याची धक्कािायक
िाि माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर िे यकासींिभागत तत्कालीन सािगजननक िाींधकाम मींत्री
याींनी चौकशी करण्याचे आिे श िे ऊन चौकशी होईपयंत िे यकाींचे पैसे न

िे ण्याचा ननर्गय घेतला असतानाही सींिलभगत ठे केिाराींनी िाींधकाम विभागाच्या

अर्धकाऱ्याींशी सींगनमत करून सिर िे यके अिा केल्याचे ननिशगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून

आले

ि

त्यानस
ु ार

गौरप्रकारे

िे यके

अिा

अर्धकाऱ्याींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

करर्ाऱ्या

िोषी

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) दिनाींक १ जानेिारी, २०२१ रोजी ित्ृ त िादहनी

तसेच दिनाींक २ जानेिारी, २०२१ रोजी ित्ृ तपत्रात या सिीं भागतील िातमी
प्रलसध्ि झाली असन
ू त्यानस
ु ार सिरची िाि अिगत झाली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

सेिाग्राम-पिनार (जज.िधाच) वििास आराखड्याांतगचत
िरण्यात येणाऱ्या िामाांबाबत
(४०)

*

६९१८ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र

व्यास : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१)

िधाग

जजल्ह्यातील

सेिाग्राम-पिनार

विकास

आराखडयाींतगगत

विकासाकरीता १० को्ीींची तरति
ू करूनही केिळ २१५० मी्र लसमें् रस्त्याचे

िाींधकाम ि १००० मी्र लसमें ् नाल्याचे िाींधकाम पर्
ू ग झाले असल्याचे
दिनाींक १३ डडसेंिर, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर विकास आराखडयात हायमास्् लाई्ची उभारर्ी
करूनही िीज जोडर्ी केली नसल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर विकास आराखडयात ननधी मींजरू होिन
ू ही इतर विकास
कामे पर्
ू ग न होण्याची कारर्े काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) ि (२) हे खरे नाही.

एकूर् ९०७७ मी्र लाींिीच्या लसमें ् कााँक्री् रस्त्यापैकी ७५५१ मी्र

लाींिीच्या लसमें ् कााँक्री् रस्त्याचे िाींधकाम पर्
ू ग झाले आहे ि एकूर् ७६०५
मी्र लसमें ् कााँक्री् नालीच्या लाींिीपैकी २५८५ मी्र लसमें ् कााँक्री् नालीचे
िाींधकाम पर्
ू ग झाले आहे .

तसेच सिर विकास आराखडयाींतगगत पिनार येथील आराखडयात

हायमास्् लाई्ची उभारर्ी करुन िीज जोडर्ी करण्यात आली आहे .

(३) िधाग जजल्ह्यातील मागील २ िषागपासन
ू रे तीघा् लललाि न झाल्यामळ
ु े
रे तीघा् िींि आहे त. रे तीच्या कमतरतेमळ
ु े कामाची गती मींिािलेली आहे .
तसेच

कोविड-१९

या

आजाराच्या

प्रािभ
ु ागिामळ
ु े

मजुराींची

उपजस्थती

उपलब्धता अल्प प्रमार्ात असल्यामळ
ु े कामाची गती मींिािलेली आहे .
(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

ि
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नागपूर महानगरपाललिेच्या अखत्याररतील सोसायटयाांमधील
िचऱ्याांची विल्हे िाट लािण्याबाबत

(४१)

*

६७९४ श्री.अलभजजत िांजारी, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.मोहनराि

िदम,

श्री.जयांत

आसगाििर,

श्री.राजेश

राठोि,

श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय नगर
वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू महानगरपाललकेच्या अखत्याररतील सोसाय्याींमध्ये १०० क्रकलो

पेक्षा अर्धकचा कचरा जमा होर्ार आहे त्या सोसाय्याींना त्याींनी स्ित:
कचऱ्याींची विल्हे िा् लािािी असे ननिे श दिले असल्याचे माहे जानेिारी, २०२१
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू महानगरपाललकेच्या सींिर्ीं धत सोसाय्याींनी ओला ि
सक
ु ा

कचऱ्याचे

विलगीकरर्

करािे

अन्यथा

सोसाय्याींमधून

कचरा

उचलण्यात येर्ार नाही असे साींगण्यात आल्याने विविध सोसाय्याींमधील

नागररकाींनी तीर स ननषेध व्यक्त केला असल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

लशांदे

:

(१)

घनकचरा

व्यिस्थापन

ननयम,

२०१६

मधील

तरति
ु ीनस
ु ार, १०० क्रक.ग्रा. पेक्षा अर्धकचा कचरा ननमागर् करर्ाऱ्या सींस्था,
सहकारी गह
ृ ननमागर् सींस्था ि ज्याींचे क्षेत्रर्ळ ५००० िगग लम्र पेक्षा अर्धक

आहे, अशाींनी स्ित: कचऱ्याची विल्हे िा् लािण्याचे महापाललकेने ननिे श दिले
आहे त.

(२) अशी कोर्तीही तक्रार महापाललकेकडे प्राप्त झालेली नाही.
(३) लागू नाही.

(४) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------
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परभणी महानगरपाललिेच्या जागेिरील ि रस्त्यािरील
अनतक्रमणे ननष्ट्िालसत िरण्याबाबत
(४२)

*

६८७१

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.अमोल

लमटिरी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) परभर्ी शहरातील महानगरपाललकेच्या जागेिर तसेच रस्त्याींच्या ित
ु र्ाग,
शाळा,

माके्

आिी

भागात

करण्यात

आलेले

अनतक्रमर्े

ननषकालसत

करण्यािाित सन २०२० मध्ये िा त्यािरम्यान विभागीय आयक्
ु त, औरीं गािाि
याींनी आयक्
ु त महानगरपाललका, परभर्ी याींना आिे लशत केले होते, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

आयक्
ु त,

परभर्ी

महानगरपाललका

याींनी

दिलेल्या

आिे शाप्रमार्े शहरातील अनतक्रमर्े ननषकालसत करर्े, र्ु्पाथिरील रहिारीस
अडथळा िरु करर्े, हॉकसग झोन ननमागर् करर्े, यािाित कोर्तीही कायगिाही
करण्यात आली नसल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

लशांदे

:

(१)

परभर्ी

शहरातील

अनतक्रमर्े

ननषकालसत

करण्यासींिभागत विभागीय आयक्
ु त, औरीं गािाि विभाग याींनी आयक्
ु त, परभर्ी
शहर महानगरपाललका याींना िरू ध्िनीिरुन सच
ू ना दिल्या होत्या, हे खरे आहे .

(२) ि (३) परभर्ी शहरातील अनतक्रमर्े ि अनर्धकृत िाींधकामे ननषकालसत
करण्यासींिभागत उच्च न्यायालय औरीं गािाि खींडवपठ येथे सओ
मो्ो रर्
ु
यार्चका (क्र.९३४३/२०२०) िाखल करण्यात आली.

सिर रर् यार्चकेमध्ये मा.न्यायालयाने अनतक्रमर्े ि अनर्धकृत

िाींधकामे ननषकालसत करण्यासाठी दिनाींक ३१/०१/२०२१ पयंत स्थर्गती दिलेली
आहे . सिर न्यायालयाच्या आिे शामळ
ु े दिनाींक ३१/०१/२०२१ पयंत अनतक्रमर्े
ह्विण्याची कायगिाही झालेली नाही.
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महानगरपाललकेने सिेक्षर् करुन एकूर् १३०५ अनतक्रमर्ाींची यािी

तयार केलेली आहे .

दिनाींक १०/०२/२०२१ पासन
सद्य:जस्थतीत शहरातील २४० पेक्षा
ू

जास्त अनतक्रमर्े ननषकालसत केलेली असन
ू , त्या दठकार्ी पन्
ु हा अनतक्रमर्े

होर्ार नाहीत याचीही िक्षता घेण्यात येत असन
ू , उिगररत अनतक्रमर्े
काढण्याची कायगिाही महानगरपाललकेकडून करण्यात येत आहे .

शहरातील नागरीक ि व्यािसानयक याींना राहती घरे ि व्यािसायाच्या

दठकार्ी नाल्याींिर िाींधलेले ओ्े , र्रश्याींचे आिरर् तसेच नालीच्या समोर

उभारण्यात आलेली कच्च्या ि पक्क्या स्िरुपाची अनतक्रमर्े स्ित:हून काढून
घेर्ेिाित ननिे श दिलेले आहे त.
परभर्ी

शहरात

हॉकसग

झोन

तयार

करण्यासाठी

र्ेरीिाल्याींचे

सिेक्षर्ाचे काम पर्
ू ग करण्यात आलेले असन
ू र्ेरीिाला प्राथलमक झोन तयार
करण्यात आले आहे . सिर कायगिाही अींनतम करण्याची प्रक्रक्रया सरु
ु असल्याचे
परभर्ी शहर महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबईतील लशि िोळीिािा, भांिारिािा गािठाणािरीता मा.उच्च
नयायालयाने हदलेल्या स्थधगती आदे शाचे पालन िरणेबाबत

(४३)

*

७०९९ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरु े श धस, िॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच भाई
धगरिर : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मि
ुीं ईतील लशि कोळीिाडा, भाींडरिाडा गािठार्ात समािेश होत असन
ू
मा.उच्च

न्यायालयाच्या

जनदहत

यार्चका

क्रमाींक

५५/२०१९

गािठार्ातील घराना स्थर्गती दिली आहे , हे खर आहे काय,

अन्िये

(२) असल्यास, लशि कोळीिाडा, भींडारािाडा गािठार् हे कोळीिाडा असन
ू
िे खील उक्त दठकार्ी महानगरपाललकेमार्गत एसआरए प्रकल्प रािविण्यात

येर्ार असन
उक्त प्रकरर्ी महानगरपाललकेकडून नो्ीस िे खील िे ण्यात
ू
आल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

62

(३) असल्यास, लशि कोळीिाडा, भींडारिाडा आगरिाींडा गािठार्ाची सीमाींकन

झालेले असताना िे खील नागररकाींना नो्ीस िे ऊन घरे खाली करण्याकरीता
धमकाविण्यात येत असन
ू लशि कोळीिाडा, भींडारिाडा गािठार् हे सन १९७३
मधील नकाशात िह
ींु ई महानगरपाललकेच्या अखत्यारीत िाखविण्यात
ृ न्मि
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने उक्त दठकार्ी रािविण्यात येर्ाऱ्या
ु ग
एसआरए प्रकल्पास स्थर्गती िे ण्यािाित कोर्ती कायगिाही करण्यात आली िा
येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

िॉम्िे ईस्् इींडडयन असोलशएशन याींनी मा.उच्च न्यायालय, मि
ींु ई

येथे जनदहत यार्चका क्र. ५५/२०१९ िाखल केली असन
सिर जनदहत
ू

यार्चकेत मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक २०/०८/२०१९ रोजी खालील अींतररम
आिे श दिले आहे त.

“Pending further orders there shall be an interim order

in terms of prayer clause (f) in the petition.”

सिर जनदहत यार्चकेत prayer clause (f) खालीलप्रमार्े आहे .

“That pending the hearing and final disposal of this

Petition, this Hon’ble Court be please to grant a temporary

injunction restraining Respondent No.३ M.C.G.M. from acquiring
any Gaonthan land or houses or demolishing the same,
without strict compliance with the due process of law.”

सिर जनदहत यार्चका प्रकरर्ी सन
ु ािर्ी होऊन मा.उच्च न्यायालयाचे

अींनतम आिे श होर्े िाकी आहे .

(२) सी.एस.क्र. ६(पै), लशिाजीनगर, सायन भींडारिाडा योजना क्र. ६ या
महापाललकेच्या

मालकीच्या

भभ
ू ागािरील

महानगरपाललका

भाडेकरु

ि

झोपडीधारकाींनी स्थापन केलेल्या लशि कोळीिाडा सहकारी गह
ृ ननमागर् सींस्था

(ननयोजजत) करीता विकास ननयींत्रर् ननयमािलीच्या विननयम ३३(७) अन्िये
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मींजरू योजनेचे लगतच्या ओींकार सहकारी गह
ृ ननमागर् सींस्था (मयागदित) येथील
विननयम ३३(१०) अन्िये योजनेसोित एकबत्रत विकासाकरीता एकबत्रकरर्ाचे

आशयपत्र झोपडपट्टी पन
ु िगसन प्रार्धकरर्ाने दिनाींक ३०/०५/२०१४ रोजी दिले
आहे .

सिर

प्रकल्पातील

विकास

कामामध्ये

असहकायग

करर्ाऱ्या

झोपडीधारकाींविरोधात महाराषर झोपडपट्टी (स.ु नन. ि प)ु अर्धननयम १९७१ चे

कलम ३३/३८ अन्िये, सक्षम प्रार्धकारी तथा सहाय्यक आयक्
ु त एर्/उत्तर
याींनी नो्ीस िे ण्यात आल्या आहे त.

(३) महाराषर प्रािे लशक ि नगर रचना अर्धननयम, १९६६ चे कलम ३१(१)
अन्िये नगर विकास विभागाने दिनाींक ८/०५/२०१८ रोजीच्या अर्धसच
ू नेव्िारे

िह
ुीं ई क्षेत्राच्या विकास योजना २०३४ सह विकास ननयींत्रर् ि प्रोत्साहन
ृ न्मि

ननयमािली २०३४ ला मींजूरी दिलेली आहे . सिर अर्धसच
ू नेसोित प्रलसध्ि
झालेल्या धोरर्ात्मक द्प २७ नस
ु ार ज्या दठकार्ी गािठार्/कोळीिाडा/

अदििासी पाडा याींचे सीमाींकन विकास ननयोजन आराखडयािर िशगविण्यात
आलेले नसेल त्या दठकार्ी गािठार्/कोळीिाडा/आदििासी पाडे याींच्या महसूल

विभागाने ननजश्चत केलेल्या हद्दी या विकास आराखडयामध्ये गािठार्/
कोळीिाडा/आदििासी पाडा याींच्या िशगविलेल्या हद्दी म्हर्न
ू मानल्या जातील
अशी तरति
ू आहे .

तथावप, महसल
विभागाकडून अद्याप लशि कोळीिाडा, भींडारिाडा
ू

गािठार्ाच्या सीमाींकनाचा नकाशा प्राप्त होर्े िाकी आहे .

मालमत्ता विभागाच्या अलभलेखाप्रमार्े सध
ु ार विश्िस्त मींडळातर्े

मालमत्ता योजना क्र. ६ करीता सन १९०८ ते १९१२ िरम्यान जमीन
सींपािनाची कायगिाही सरु
ु करण्यात आली ि ती अींनतमत: सन १९३८ िरम्यान
पर्
ू ग झाली. सिर भभ
ू ागाची मालकी महानगरपाललकेची आहे .
(४) चौकशीची िाि नाही.

-----------------
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राज्यातील सांस्थाांनी बनािट ऑनलाईन िमचचारी पद भरती
राबिून उमेदिाराांची फसिणूि िेल्याबाबत

(४४)

*

६७२२ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.मोहनराि

िदम,

श्री.राजेश

राठोि,

श्री.जयांत

आसगाििर,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मि
ुीं ई, पर्
ु े सारख्या शहरामध्ये काही सींस्था ऑनलाईन
कमगचारी

पि

भरती

करीत

असल्याचे

तसेच

या

सींस्थानी

वििभागतील

अमरािती शहरामध्ये ही आपले जाळे पसरविले असल्याचे माहे जानेिारी,
२०२० मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सींस्थाींव्िारे वििभग, मराठिाडा ि पजश्चम महाराषरातही
ऑनलाईन

परीक्षा

राििन
ू

कमगचाऱ्याींची

विविध

सींस्थामध्ये

पि

भरती

करण्यात आली असन
ू या भरतीमध्ये सहकारी िाँकामधील कमगचारी, कृषी
उत्पन्न िाजार सलमती मधील कमगचारी, कोतिाल पिाची भरती, शासनाच्या
आदििासी विभागातील विविध पिाींसाठी कमगचारी पि भरती अललकडच्या

काळात मोठ्या प्रमार्ात रािविण्यात आल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर पि भरती प्रकरर्ी सींशय ननमागर् झाला असन
ू काही
सींस्थाींची पि भरती प्रक्रक्रया िनाि् ननघाल्याने राज्यातील गरजिींत होतकरु
तरुर्/तरुर्ी उमेििाराींिर अन्याय झाल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
ु ग
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही, महाआय्ीकडून महापरीक्षा पो्ग लमार्गत
विविध विभागाच्या ग् ि (अराजपबत्रत) ि ग् क च्या पिाच्या परीक्षा

ऑनलाईन पध्ितीने घेण्यात येत होत्या. तथावप, शासन ननर्गय दिनाींक
२२/०२/२०२० च्या अन्िये सिर ऑनलाईन परीक्षापध्ित िींि करण्यात आलेली आहे .
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------
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राज्यातील आचायच बाळशास््ी जाांभेिर प्िार सनमान योजनेच्या
जाचि अटी लशधथल िरण्याबाबत
(४५)

*

६७४७ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

आचायग

िाळशास्त्री

जाींभेकर

पत्रकार

सन्मान

योजनेची

अींमलिजािर्ी दिनाींक १ ऑगस््, २०१९ रोजीपासन
ू करण्यात आली असन
ू
केिळ १०० ज्येषठ पत्रकाराींच्या यािीनींतर अन्य ज्येषठ पत्रकार उक्त

योजनेतील जाचक अ्ीींमळ
ु े लाभापासन
ू िींर्चत असल्याचे ननिशगनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय ननषपन्न झाले ि त्यानस
ु ार सिर योजनेच्या लाभासाठी राज्यातील

ज्येषठ पत्रकार िींध-ू भर्गनीींकडून ४० ते ५० िषागपि
ू ीची कात्रर्े सािर करण्याची
अ् लशर्थल करून अर्धस्िीकृती पबत्रका, आधारकाडग आणर् स्ियींघोषर्ापत्र

घेिन
ू त्याींना सन्मानाने उपरोक्त योजनेचा लाभ लमळिन
ू िे ण्यािाित कोर्ती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१) ि (२) शासन ननर्गय क्र. मािज-२०१३/प्र.क्र.१९५/ का३४, दिनाींक २ र्ेिि
ु ारी, २०१९ नस
ु ार आचायग िाळशास्त्री जाींभेकर पत्रकार
सन्मान योजना लागू करण्यात आली. असन
ू या योजनेकरीता प्राप्त अजांची

छाननी करुन यािाितच्या सलमतीच्या िैठकीतील ननर्गयानस
ु ार माहे जुल,ै
२०१९ पासन
ू आतापयंत १५९ ज्येषठ पत्रकाराींना याचा लाभ िे ण्यात येत आहे .
उिगररत अजांिाित त्र्
ग ा करण्याकरीता सींिर्ीं धत ज्येषठ पत्रकाराींना
ु ीची पत
ू त
िेळोिेळी अिगत करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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राष्ट्रीय महामागाचच्या दत
ु फाच र्ािे लािण्याििे दल
ु चक्ष होत असल्याबाबत
(४६)

*

७८५९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) राषरीय महामागागचे िाींधकाम कररत असताना रस्त्याच्या िोन्ही िाजल
ु ा
झाडे लािण्याची जिाििारी प्रार्धकरर्ाची तसेच सींिर्ीं धत कींत्रा्िाराची आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कर्किली ते झारापपयंत १७० शेतकऱ्याींनी शासनाच्या

योजनेंतगगत १ क्रक.मी. पयंतच्या खाजगी क्षेत्रात ५२६३१ िक्ष
ृ ाींची लागिड केली
असन
ू प्रथम िषागसाठी १ को्ी ५१ लाख २६ हजार ८८५ रुपये अनि
ु ान
सामाजजक िनीकरर्ाने अिा केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाच्या ३३ को्ी िक्ष
ृ लागिड मोदहमेला माहे जुलै मध्ये

िा त्यािरम्यान सरु
ु िात झाली असन
ू सिर मोदहमेंतगगत िालशम जजल्ह्यात

५० लाख िक्ष
ृ ाींची लागिड करण्यात येर्ार होती मात्र िालशम जजल्ह्यातील

राषरीय महामागागच्या कामाकरीता १५ हजार िक्ष
ु े
ृ तोड करण्यात आल्यामळ
राषरीय

महामागग

प्रार्धकरर्ाने

रस्ते

तयार

लागिडीचे काम दिले होते, हे ही खरे आहे काय,

करताना

कींत्रा्िाराींना

िक्ष
ृ

(४) असल्यास, सींस्कृती, िारसा, पयागिरर्, परीं परा आणर् राषरीय जागत
ृ ीसाठी
काम करर्ाऱ्या स्िींयसेिी सींस्थेने यािाित राषरीय लिािाकडे यार्चका िाखल
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने िक्ष
ु ग
ृ तोड करण्याऱ्या िोषीींिर कारिाई करुन

राषरीय महामागागिर िक्ष
ृ लागिड करण्याकरीता कोर्ती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे तसेच उक्त प्रकरर्ी सािगजननक िाींधकाम विभागाने काय
भलू मका घेतली िा घेण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
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कर्किली ते झाराप, जज.लसींधि
ु ग
ु ग या लाींिीमध्ये कर्किली ि कुडाळ

तालक्
ु यातील १७० शेतकऱ्याींनी महामागागलगत १.०० क्रक.मी. पयंतच्या क्षेत्रात

शासनाच्या िक्ष
लागिड योजनेंतगगत ५२६३१ िक्ष
ृ
ृ ाींची लागिड केली आहे .
त्याकरीता

विभागीय

िन

अर्धकारी,

सामाजजक

िनीकरर्,

लसींधि
ु ग
ु ग

विभागातर्े ज्या िैयजक्तक लाभार्थयांनी आिश्यक कागिपत्राींची पत
ग ा केली
ू त

आहे, अशा िैयजक्तक लाभार्थयांना रुपये १ को्ी १३ लाख २१ हजार ४९०
इतकी रक्कम अिा करण्यात आली आहे . उिगरीत लाभार्थयांचे अनि
ु ान
त्याींचेकडून आिश्यक कागिपत्राींची पत
ग ा केल्यानींतर अिा करण्यात येर्ार आहे .
ू त
(३) अींशत: खरे आहे .

अकोला-िालशम-दहींगोली-िारीं गार्ा्ा

NH-१६१

च्या

चौपिरीकरर्ाचे

काम केंद्र शासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागग प्रार्धकरर्ामार्गत हाती
घेण्यात आले आहे .

सिर चौपिरीकरर्ाकरीता एकूर् ४५३८ िक्ष
ू
ृ तोड करण्यात आली असन

िक्ष
ृ लागिडीची िाि कींत्रा्िाराच्या scope मध्ये आहे . सद्य:जस्थतीत सिर

रस्त्याचे िाींधकाम प्रगतीपथािर असन
अद्याप पर्
ू
ू ग झालेले नाही. तरी

रस्त्याचे िाींधकाम पर्
ू ग होताच आयआरसी मानकानस
ु ार कींत्रा्िारामार्गत
रस्त्याच्या िोन्ही िाजस
लागिड करण्यात येर्ार आहे, असे प्रकल्प
ू िक्ष
ृ
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागग प्रार्धकरर्, िालशम याींनी कळविले आहे .

(४) मादहती ननरीं क आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागग
प्रार्धकरर्, िालशम याींनी कळविले आहे .

(५) अ.क्र.३ च्या उत्तरामध्ये नमि
ू केल्यानस
ु ार.
(६) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबईतील िोविि सेंटरमध्ये िां्ाटी पध्दतीने नेमणूि
िेलेल्या िमचचाऱ्याांना सेिेमधन
ू िमी िेल्याबाबत

(४७)

*

६६८२ श्री.महादे ि जानिर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े िॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.राजेश
राठोि, श्री.अलभजजत िांजारी : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) मि
ींु ई शहर आणर् उपनगरात दठकदठकार्ी उभारण्यात आलेल्या कोविड

सें्रमध्ये मि
ुीं ई महापाललकेने एजन्सीव्िारे कींत्रा्ी पध्ितीने नेमर्ूक केलेल्या
कमगचाऱ्याींना कामािरुन कमी करुन सें्र िींि करण्यात येत असल्याने कींत्रा्ी

पध्ितीने नेमर्क
केलेल्या कमगचाऱ्याींचा रोजगार जािन
ू
ू सिर कमगचाऱ्याींिर
उपासमारीची

िेळ

आली

असल्याचे

माहे

जानेिारी,

त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०२१

मध्ये

िा

(२) असल्यास, मि
ुीं ई महानगरपाललकेतील ररक्त पिे भरतीच्या िेळी कोरोना
काळात ज्या कींत्रा्ी, कमगचारी, डॉक््र, नसेस, िॉडगिॉय याींनी काम केले
त्याींना

प्रथम

लोकप्रनतननधीींनी

प्रधान्य

िे ण्यािाित

महानगरपाललका

योग्य

ती

प्रशासनाकडे

कायगिाही

मागर्ी

करािी

केली

अशी

असल्याचे

दिनाींक २१ जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सिर कमगचाऱ्याींना सेिेत सामािन
ु ग
ू घेण्यािाित
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) मि
ुीं ई शहर आणर् उपनगरात कोविड िार्धत सींख्या
कमी झाल्यामळ
ु े िेळोिेळी आढािा घेऊन काही दठकार्ी कोविड सें्सग िींि
करण्यात आली. त्यामळ
ु े अशा दठकार्ी क्रकीं िा िह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या
ृ न्मि

रुग्र्ालयाींमध्ये ज्यादठकार्ी कामगाराींची कमतरता भासत होती त्यादठकार्ी

एजन्सीव्िारे कींत्रा्ी पध्ितीने कामगार/कमगचाऱ्याींची भरती करण्यात आली.
त्यापैकी काही कींत्रा्ी कामगाराींना कमी करण्यात आले आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) मि
ुीं ई शहर आणर् उपनगरात दठकदठकार्ी उभारण्यात आलेल्या कोविड
सें्रमध्ये

उभारण्यात

परु विण्याकरीता

डॉक््र,

आलेल्या
नसेस,

कोविड

कामगार

सें्रमध्ये

इ.

िैद्यकीय

सींिगागतील

सेिा

कमगचाऱ्याींच्या

ननयक्
ु त्या तात्परु त्या स्िरुपात ननव्िळ कींत्रा्ी तत्िािर एकािेळी तीन ते सहा

मदहन्याींकरीता अथिा कोविडचा प्रािभ
ु ागि कमी होईपयंत या अ्ी-शतींिर
करण्यात आल्या.
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तथावप, कींत्रा् समाप्तीनींतर कामािरुन कमी करण्यात आलेल्या

कींत्रा्ी तत्िािरील कमगचाऱ्याींना पन्
ु हा सेिेत सामािन
ू घेण्याचे सध्या कोर्तेही
धोरर् अजस्तत्िात नाही असे िह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळविले आहे .
ृ न्मि
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

अिोला महानगरपाललिेमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या
भूलमगत गटार योजनेबाबत
(४८)

*

६८०३ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : हदनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि ५८०२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

महानगरपाललकेमध्ये

भलू मगत

ग्ार

योजना

पर्
ग र्े
ू प

गैरकायिे लशरररत्या रािविण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यामळ
ु े सन
२०१८ च्या दहिाळी अर्धिेशनामध्ये मा.मींत्री याींनी सिर कामाला स्थर्गती
दिली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रश्नाींच्या चचेिरम्यान मा.मींत्री महोियाींनी सींिर्ीं धत
विभागाला ि महानगरपाललका प्रशासनाला जे ननिे श दिले होते त्याची पर्
ग र्े
ू प
पायमल्ली करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित प्रश्न उपजस्थत करर्ाऱ्या लोकप्रनतननधीींना कोर्त्याही

िैठकीला ननमींबत्रत न करता ि विश्िासात न घेता एकतर्ी स्थर्गती
उठिण्यात

आली

असन
ू

यािाितची

मादहती

सींिर्ीं धत

आजपािेतो िे ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

स्थर्गती

असतानासध्
ु िा

अकोला

लोकप्रनतननधीींना

महानगरपाललका

प्रशासनामार्गत शासनाच्या आिे शाची पालमल्ली करून भलू मगत ग्ारीचे काम

सरू
ु असल्याची िाि माहे सप््ें िर, २०२० मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास
आली, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उपरोक्त योजनेमध्ये रे ल्िे प्रशासनाचे ना-हरकत प्रमार्पत्र
प्राप्त झालेले नसतानासध्
ु िा शासनाची दिशाभल
ू करून र्क्त कींत्रा्िाराींना ि
काही विशेष व्यक्तीींना लाभ होण्याकरीता या योजनेिर कोट्यिधीचा खचग
झाले असल्याची िाि ननिशगनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायगिाही केली िा

करण्यात येत आहे , यािाित शासनाची भलू मका काय, नसल्यास, विलींिाची
कारर्े काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) अकोला महानगरपाललकेच्या भय
ू ारी ग्ार योजनेच्या कामाची
सींयक्
ु त पाहर्ी मा.विधानपररषि सिस्य ि विभागाचे इतर अर्धकारी याींनी
करण्याचे आिे श िे ऊन सींिर्ीं धत अर्धकाऱ्याींनी आपला अहिाल सािर करािा,

तोपयंत या कामाला स्थर्गती िे ण्यात येत असल्याचे तत्कालीन मा.राज्यमींत्री
(पयागिरर्) याींनी दिनाींक १७/०७/२०१८ रोजी सभागह
ृ ात घोवषत केले होते.
त्यानस
ु ार,

अकोला

महानगरपाललकेच्या

भय
ू ारी

ग्ार

योजनेच्या

कामाची तपासर्ी करण्यासाठी महाराषर प्रिष
ू र् ननयींत्रर् मींडळ, महाराषर
जीिन प्रार्धकरर् ि पा्िींधारे विभागातील अर्धकारी तसेच विशेष आमींबत्रत

सिस्य याींची सलमती पयागिरर् विभागाने त्याींच्या दिनाींक २९/०८/२०१८
रोजीच्या आिे शान्िये नेमली होती.
सिर

सलमतीने

मा.विधानपररषि

सिस्य

याींच्यासह

दिनाींक

येथे

झालेल्या

िैठकीत

३१/०८/२०१८ रोजी अकोला महानगरपाललकेच्या भय
ू ारी ग्ार योजनेच्या
कामाची

पाहर्ी

केली.

त्यािेळी

अकोला

मा.विधानपररषि सिस्य याींना ननमींबत्रत केले होते. सिर सलमतीने त्याींचा
अहिाल पयागिरर् विभागास दिनाींक ०५/०९/२०१८ रोजी सािर केला होता.

या अहिालािर चचाग करण्यासाठी सिर सलमतीच्या सिस्याींची िैठक

तत्कालीन प्रधान सर्चि, पयागिरर् विभाग याींच्याकडे दिनाींक १६/१०/२०१८

रोजी आयोजजत करण्यात आली होती. या िैठकीत झालेल्या ननर्गयानस
ु ार
अकोला महानगरपाललकेच्या भय
ू ारी ग्ार योजनेच्या कामास िे ण्यात आलेली
स्थर्गती

उठविण्यािाितच्या

प्रस्तािास

शासनाने

मान्यता

दिली

होती.

त्यानस
ु ार सिर स्थर्गती आिे श उठविण्यात आल्याचा ननर्गय पयागिरर्
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विभागाने आयक्
ु त, अकोला महानगरपाललका याींना दिनाींक १३/११/२०१८
रोजीच्या पत्रान्िये कळिला होता.
(४) हे खरे नाही.
उक्त

पयागिरर् विभाग त्याींच्या दिनाींक १३/११/२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये

स्थर्गती

उठविल्याचे

करण्यात आले आहे .

कळविल्यानींतर

सिर

प्रकल्पाचे

काम

सरु
ु

(५) ि (६) अकोला महानगरपाललकेमार्गत रे ल्िे क्रॉलसींग अींतगगत कामािाित

रे ल्िे प्रशासनाकडे िेळोिेळी पाठपरु ािा करण्यात आला होता, तद्नींतर रे ल्िे

प्रशासनाकडून परिानगी प्राप्त झाल्यानींतर रे ल्िे क्रॉलसींगच्या कामास सरु
ु िात
करण्यात आली आहे .

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

राज्यात धमाचदाय रुग्णालयामाफचत जनहहताच्या बाबीांचे
उल्लांघन होत असल्याबाबत
(४९)

*

७४४२ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाि, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.सदालशि खोत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात धमागिाय रुग्र्ालयामार्गत एकूर् क्षमतेच्या १० ्क्के िेडस ट
मोर्त िे र्े तसेच १० ्क्के िेडसना ५० ्क्के सिलतीमध्ये उपचार करर्े

(गोरगरीि रुग्र्ाींना) आिश्यक असताना धमागिाय रुग्र्ालये राजरोसपर्े सिर
जनदहताच्या िािीींचे उल्लींघन करीत असल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

गोरगरीि

रुग्र्ाींना

न्याय

लमळण्यासाठी

सिग

धमागिाय

रुग्र्ाींलयातील रुग्र्सवु िधेचे लेखा परीक्षर् करर्े गरजेचे आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही.

राज्यातील धमागिाय रुग्र्ालये महाराषर सािगजननक विश्िस्तव्यिस्था

अर्धननयम, १९५० चे कलम ४१ कक अींतगगत मा.उच्च न्यायालय, मि
ुीं ई याींनी
आिे लशत केलेल्या योजनेचे अनप
ु ालन सिगसाधारर्पर्े करतात. तथावप, काही
धमागिाय

रुग्र्ालयाींकडून

मा.उच्च

न्यायालयीन

योजनेचे

पालन

होत

नसल्यािाित तक्रारी प्राप्त झाल्यास जजल्हास्तरीय कायागलयाकडून ि िे खरे ख
सलमतीकडून आिश्यक चौकशी करुन योग्य ती कायगिाही करण्यात येत.े
(२) नाही.

यासींिभागत

रुग्र्सवु िधेची

नमि
ू

तपासर्ी

करण्यात

करण्याकरीता

येते

की,

धमागिाय

शासनाच्या

विविध

रुग्र्ालयातील
विभागाींकडून

पढ
ु ीलप्रमार्े सलमत्या गठीत करण्यात आल्या आहेत : १) धमागिाय सह
आयक्
ु त याींच्या अध्यक्षतेखाली तपासर्ी सलमती, २) अपर मख्
ु य सर्चि,
आरोग्य

विभाग

याींच्या

अध्यक्षतेखालील

उच्चार्धकार

सलमती,

३)

जजल्हास्तरािर जजल्हार्धकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील जजल्हास्तरीय सलमती,
४) तज्ञ डॉक््राींची सलमती, ५) धमागिाय खाजगी रुग्र्ालयाींची तपासर्ी
करण्याकरीता महाराषर विधानमींडळाची तिथग सींयक्
ु त सलमती.

सिि, िरील सलमत्याींनस
ु ार धमागिाय रुग्र्ालयातील रुग्र्सवु िधेंची

िेळोिळी तपासर्ी करुन आिश्यक कायगिाही करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबईतील धगरणी िामगाराांना सदननिा िाटप िरण्याबाबत
(५०)

*

७९२७ श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.अरुणिािा

जगताप,

श्री.अननिेत

तटिरे ,

श्री.अमोल लमटिरी, श्री.सांजय दौंि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई
जगताप, िॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.राजेश

राठोि, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अलभजजत िांजारी : सन्माननीय गह
ृ ननमाचण
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

मि
ींु ईतील

विकासकाींमार्गत

िींि

पडलेल्या

र्गरण्याींच्या

र्गरर्ी कामगाराींसाठी

जागा

विकलसत

करुन

सिननका िाींधण्यािाित

अनेक िषागपि
घरे
ू ी धोरर् ननजश्चत केले असन
ू

तेथे

शासनाने

लमळण्याकरीता सम
ु ारे

१,७५,००० हजार र्गरर्ी कामगाराींनी नोंिर्ी केलेली असन
ू त्यापैकी दिनाींक

२८ जून, २०१२ रोजी ६९२५, दिनाींक ९ मे, २०१६ रोजी २६३४ आणर् दिनाींक

२ डडसेंिर, २०१६ रोजी २४१७ अशाप्रकारे आजिर सम
ु ारे केिळ ११,९७६ घराींचे
र्गरर्ी कामगाराींना िा्प झालेले असन
उिगररत नोंिर्ी केलेले र्गरर्ी
ू
कामगार गत अनेक िषांपासन
ू घराींच्या प्रनतक्षेत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन १९८२ मध्ये अनेक र्गरर्ी कामगाराींकडे त्यासींिभागतील

कागिपत्रे अपर्
ू ग असल्यामळ
ु े त्याींना सिननका िा्प यािीनस
ु ार सिननका
िा्प करण्यात आले नसल्याचे दिनाींक २५ जानेिारी, २०२१ रोजी िा
त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ज्या-ज्या

र्गरर्ी

कामगाराींना

अपर्
ू ग

कागिपत्राअभािी

सिननका िे ण्यात आलेल्या नाहीत त्या र्गरर्ी कामगाराींनी मागाहून पररपर्
ू ग
मादहती सािर केली असतानाही त्याींना सिननका िे ण्यात आल्या नसल्याचे
दिनाींक २५ जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सिननका िा्प न केलेल्या सींिर्ीं धत र्गरर्ी
ु ग

कामगाराींना सिननका िा्प करण्यािाित कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
िॉ. जजतें द्र आव्हाि : (१) अींशत: खरे आहे .

िह
ींु ई महानगरपाललका हद्दीतील ५८ िींि/आजारी र्गरण्याींच्या
ृ न्मि

जागाींपक
ै ी म्हाडाकडे तािा प्राप्त झालेल्या र्गरण्याींच्या जागाींिर िाींधकाम पर्
ू ग
झालेल्या

२८

र्गरण्याींच्या

जागेिरील

एकूर्

१३४५३

सिननकाींची

ि

एमएमआरडीएकडून प्राप्त झालेल्या २४१७ सिननका अशा एकूर् १५९७०
सिननकाींची म्हाडामार्गत सोडत काढण्यात आलेली आहे .
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(२)

सोडतीमधील

यशस्िी

अजगिाराींना

पात्रता

ननजश्चतीसाठी

आिश्यक

कागिपत्राींची पत
ग ा करर्े आिश्यक आहे . पात्रता ननजश्चती प्रलींबित असलेली
ू त

िहुताींश प्रकरर्े ही िारस प्रमार्पत्र, पींजीकृत हक्कसोड सािर न करर्ाऱ्या
अजगिाराींची आहे त. तसेच अपात्र ठरलेल्या अजगिाराींच्या सिननका वितरर्ासाठी
िेळोिेळी प्रनतक्षा यािी कायागजन्ित करण्यात येत.े

(३), (४) ि (५) दिनाींक २८ जून, २०१२ रोजी झालेल्या ६९२५ सिननकाींच्या
सोडतीमधील

६५९१

सिननकाींचा

तािा

िे ण्यात

आलेला

आहे .

तसेच

या सोडतीमधील स्िान लमल, कुलाग ि लशिडी येथील २१८ अजगिाराींचे
प्रकरर्े

न्यायप्रविष्

आहे त.

उिगरीत

सिननकाींचे

िा्प

करण्यासाठी

प्रनतक्षा यािीिरील अजगिाराींना सींधी िे ण्याचे काम सरु
ु आहे . दिनाींक ९ मे,

२०१६ रोजी २६३४ सिननकाींच्या सोडतीमधील २२२८ सिननकाींचा तािा िे ण्यात
आलेला आहे . दिनाींक २ डडसेंिर, २०१६ रोजी झालेल्या सोडतीमधील सिननका

एमएमआरडीएकडून कोविड-१९ च्या प्रािभ
ीं ाने विलगीकरर्ासाठी
ु ागिाच्या अनष
ु ग
स्थाननक स्िराज्य सींस्थेकडे दिलेल्या असल्याने सिननका वितरर्ाचे काम
प्रलींबित आहे .

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

जजांतूर ते दे िगाांि फाटा (ता.जजांतूर, जज.परभणी)
राष्ट्रीय महामागाचच्या िामाबाबत

(५१)

*

७१५१ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

जजींतरू

ते

िे िगाींि

र्ा्ा

(ता.जजींतरू ,

जज.परभर्ी)

या

रस्त्यासाठी

राषरीय महामागग विभाग जालना कायागलयाने १४ को्ी रूपये मींजूर केले
असन
ू सिर ननधीतन
ू १६ क्रक.मी. चे काम करण्यात येर्ार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर रस्त्यामध्ये मोठ्या प्रमार्ात खडडे पडले असन
ू
कींत्रा्िाराने वपींपरी ते साहील ढािापयंत ३ ते ४ क्रक.मी. रस्त्याचे काम केले

असन
ू मात्र गत १ मदहन्यापासन
ू काम थाींिले असल्यामळ
ु े रस्त्यािर साईड

पट्टय
ट ाचे खोिकाम करून ठे िल्याने रात्रीच्यािेळी िाहनधारकाींना रस्त्याचा
अींिाज येत नसल्याने अपघाताच्या प्रमार्ात िाढ झाल्याचे ननिशगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

सिर

रस्त्याचे

काम

करर्ाऱ्या

कींत्रा्िाराने

सरु क्षेच्या

उपाययोजना केल्या नसल्यामळ
ु े रात्रीच्या िेळी घडर्ाऱ्या अपघाताींस जिाििार
असर्ाऱ्या राषरीय महामागग विभाग, जालना कायागलयाच्या सींिर्ीं धत अर्धकारी

ि कींत्रा्िारािर कारिाई करुन सिर रस्त्याची तात्काळ िरु
ु स्ती करण्यािाित
शासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे.
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

औरां गाबाद शहराला समाांतर जलिाहहनीच्या माध्यमातून
पाणीपुरिठा िरण्याबाबत

(५२)

*

७७७३ श्री.सदालशि खोत, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.प्रसाद लाि :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गािाि शहरातील शहरिासीयाींना समाींतर जलिादहनीच्या माध्यमातन
ू

२४ तास पार्ीपरु िठा करण्याचे आश्िासन महानगरपाललकेने दिलेले असताना

तसेच सिर योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून ननधीही उपलब्ध असताना १६८०

को्ी रुपयाींची योजना अद्यापही िररषठ पातळीिर मींजरु ीच्या प्रनतक्षेत
असल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जायकिाडी धरर् पर्
ग : भरलेले असताना केिळ यींत्रर्ा
ू त
सक्षम नसल्यामळ
एकिा पार्ी
ु े औरीं गािाि शहरिासीयाींना आठिडयातन
ू
लमळत असल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर निीन पार्ीपरु िठा योजनेला अद्यापही मींजरु ी न
लमळण्याची सिगसाधारर् कारर्े काय आहे त,
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(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले

ि त्यानष
ीं ाने
ु ग

उक्त योजनेस विनाविलींि मींजुरी िे िन
ू

कायागजन्ित होण्याच्यादृष्ीने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही.

महाराषर सि
ु र्ग जयींती नगरोत्थान महालभयानाींतगगत रुपये १६८०.५०

को्ी क्रकींमतीच्या औरीं गािाि शहर पार्ीपरु िठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता
प्रिान करण्यात आली आहे .

सिर प्रकल्पाची कायागन्ियीन यींत्रर्ा महाराषर जीिन प्रार्धकरर् ही

असन
ू याींच्यामार्गत दिनाींक ०४ र्ेिि
ु ारी, २०२१ रोजी प्रकल्पाचे कायागिेश
िे ण्यात आले आहे त.

(२) हे अींशतः खरे आहे .

औरीं गािाि शहराची प्रत्यक्ष मागर्ी आणर् उपलब्धता यातील तर्ाित,

जलकींु भाची कमी पडत असलेली साठिर् क्षमता, जुन्या जलिादहन्या या
कारर्ाींमळ
ु े शहरास सद्य:जस्थतीस चार दििसाआड पार्ीपरु िठा करण्यात येत आहे .
शहराला

निीन

पार्ीपरु िठा

ननयलमत

ननयोजन आहे .

योजनेचे

पार्ीपरु िठा

काम

करण्याचे

पर्
ू ग

झाल्यानींतर

औरीं गािाि

औरीं गािाि

महानगरपाललकेचे

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

(४) ि (५) सिर प्रकल्पाचे कायागिेश दिनाींक ०४ र्ेिि
ु ारी, २०२१ रोजी िे ण्यात
आले आहे त.

योजनेच्या प्रत्यक्ष कामास सरु
ु िात करण्यात आली आहे .
-----------------

राज्यातील चतुथश्र
च ेणी िमचचाऱ्याांनी प्रलांबबत मागण्याांसाठी
राज्यव्यापी आांदोलन िरण्याचा इशारा हदल्याबाबत

(५३)

*

६८३६ अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाि,

िॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील चतथ
ग ेर्ी कमगचाऱ्याच्या प्रलींबित मागण्यसाठी राज्यव्यापी
ु श्र
आींिोलन करण्याचा इशारा िे ण्यात आल्याची िाि माहे जानेिारी, २०२१ च्या
पदहल्या आठिडयात ननिशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासकीय ग्-ड (चतथ
ग ेर्ी) कमगचाऱ्याच्या मागण्याींचे ननिेिन
ु श्र

मा.मख्
ु यमींत्री आणर् मा.उप मख्
ु यमींत्री महोियाींना िे िन
ू ही कोर्तीच कायगिाही
करण्यात आली नसल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन लशपाई, रात्र पहारे करी,

नाईक, सर्ाई कामगार, कामाठी, हमाल, तेलिाला, पररचर प्रयोगशाळा
सहाय्यक

इत्यािी

विभागातील

आणर्

शासकीय

अनि
ु ाननत

शाळाींमधील

कमगचारी ननयत ियोमानानस
ु ार सेिाननित्ृ त झाल्यािर सिर पिे रद्द न करता
इतर कमगचाऱ्याींना सेिेत कायमस्िरुपी सामािन
ू घेण्यािाित कोर्ती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) राज्य सरकारी ग् ड (चतथ
ग ेर्ी) कमगचारी मध्यिती महासींघ, महाराषर
ु श्र

याींच्या दिनाींक ३०/१२/२०२० रोजीच्या ननेििे नानष
ीं ाने मा.मख्
ु ग
ु यमींत्री महोिय

याींची िैठकीसाठी िेळ ि दिनाींक िे ण्यािाित मा.मख्
ु यमींत्री मल
ु ाखत कक्ष
याींच्याकडे विनींती करण्यात आली.

(३) उक्त प्रकरर्ी दिनाींक ३०/१२/२०२१ रोजीच्या ननिेिनातील मागण्याच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

सींिर्ीं धत

विभागाींना

दिनाींक

१२/०१/२०२१

रोजीच्या

पत्रान्िये

कळविण्यात आले असन
ू , प्रस्तावित िैठकीसाठी िस्तजु स्थतीिशगक अहिाल
मागविण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

िल्याण-िोंबबिली महानगरपाललिेचे विद्यमान नगररचनािार
याांचि
े र िारिाई िरण्याबाबत
(५४)

*

६४२८ िॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर वििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) कल्यार्-डोंबििली महानगरपाललकेचे विद्यमान नगररचनाकार श्री.राजेश
मोरे याींनी पत्नीच्या नािे असलेल्या “मोरे डेव्हलपसग” ह्या सात मजली

अनर्धकृत इमारतीचे िाींधकाम केल्याप्रकरर्ी त्याींना िडतर्ग करण्यात आलेले
असतानाही गत अनेक िषागपासन
ू ते विनािेतन महापाललकेत काम करीत
असन
ू

त्याींना

उप

अलभयींता

पिाचा

िजाग

िे िन
ु

डोंबििली

विभागात

नगररचनाकार या पिािर कायगरत ठे िण्यात आल्यामळ
ु े उक्त प्रकरर्ाची
सखोल चौकशी करण्यािाित सामाजजक कायगकते श्री.मनोज कुलकर्ी याींनी

आयक्
ु त, कल्यार्-डोंबििली महानगरपाललका, कल्यार् याींच्याकडे दिनाींक

२२ डडसेंिर, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास पत्रव्यिहार करुनही कोर्तीच
कारिाई झाली नसल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर सात मजली इमारतीच्या क्रमाींक २९२ भख
ू ींडािर
जजमनॅलशयमचे

आरक्षर्

असल्याचे

माहे

जानेिारी,

२०२१

मध्ये

िा

त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे तसेच सिर आरक्षर् असलेल्या भख
ू ींडािर
िाींधण्यात आलेल्या इमारतीमधन
ू १८ मी्रचा रस्ता सध्
ु िा िार्धत होत असन
ू
सिर इमारतीिर ्ी.डी.आर. न चढिताच िरील तीन मजले कोर्तीही
पि
ग ज
ीं ुरी न घेता अनर्धकृतपर्े िाींधण्यात आल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे
ू म
ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार सिर अनर्धकृत िाींधकामाचे ननषकासन
करुन “मोरे डेव्हलपसग” या कींपनीच्या मालकािर एम.आर.्ी.पी. अन्िये गन्
ु हा
िाखल करून विनाविलींि ननलींिन करून विभागीय चौकशी करण्यािाित
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) सिर विषयासींिभागत सामाजजक कायगकताग श्री.मनोज
कुलकर्ी

याींची

कल्यार्-डोंबििली

महानगरपाललका

२२/१२/२०२० रोजी तक्रार प्राप्त झाली आहे .

प्रशासनास

दिनाींक

सिर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने सहायक सींचालक नगररचना याींचेकडून
ु ग

महानगरपाललका प्रशासनास अहिाल प्राप्त झालेला असन
ू , पढ
ु ील आिश्यक
ती कायगिाही महानगरपाललका स्तरािर सरू
ु आहे .

79

श्री.राजेश मोरे याींना यापि
ु ी अनर्धकृत िाींधकामाच्या कारर्ास्ति

सेिेतन
ू िडतर्ग करण्यात आले, अशी िस्तजु स्थती नाही.

(२) ि (३) समािेशक आरक्षर्ाच्या धतीिर आरक्षर् क्र.२९२ व्यायामशाळा या
आरक्षर्ाकरीता सन २००३ मध्ये िाींधकाम परिानगी िे ण्यात आलेली असन
ू ,
सन २०१३ मध्ये सध
ु ाररत िाींधकाम परिानगी िे ण्यात आलेली आहे .

त्यामध्ये इमारत क्र. १ (तळ +४ मजले) रदहिाश्यासाठी, इमारत क्र.

२ मधील पदहल्या भागात (तळ + ५ मजले) रदहिाश्यासाठी, िस
ु ऱ्या भागात
(तळ + ३ मजले) व्यायामशाळे साठी तर इमारत क्र. ३ (तळ + ५ मजले,
६ िा ि ७ िा मजला भागश:) रदहिास/िाणर्ज्यसाठी परिानगी िे ण्यात
आलेली आहे .

सिर आरक्षर् असलेल्या भख
ू ींडािर िाींधण्यात आलेल्या इमारतीमधून

१८ मी्रचा रस्ता िार्धत होत नाही.

आरक्षर् क्र. २९२ मधील इमारत क्र. ३ च्या ६ व्या ि ७ व्या

मजल्यािर मींजरू ीपेक्षा अर्धकचे िाींधकाम केल्याचे ननिशगनास आले असन
ू ,

त्यािाित महाराषर प्रािे लशक ननयोजन ि नगररचना अर्धननयम १९६६ चे
कलम ५२ ि ५३ अन्िये कारिाई करण्यात येत असल्याचे, कल्यार्-डोंबििली
महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मीरा-भाईंदर महानगरपाललिा (जज.ठाणे) येथे दै नांहदन िापरासाठीच्या
िस्तू िाढीि दराने खरे दी िेल्याबाबत
(५५)

*

६८७९ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मीरा-भाईंिर महानगरपाललका (जज.ठार्े) येथे कोरोना काळात अलगीकरर्

ि विलगीकरर् कक्षातील लोकाींच्या िै नदीं िन िापरासाठीच्या िस्तू छापील

क्रकीं मतीपेक्षा जास्त िराने खरे िी केल्याचे माहे डडसेंिर, २०२० मध्ये िा
त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, माहे मे-जल
ु ै या कालािधीत १ को्ी ५९ लक्ष रुपयाींची िे यके
िे ण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार िै नदीं िन िापरासाठीच्या िस्तू छापील
क्रकीं मतीपेक्षा जास्त िराने खरे िी करर्ाऱ्या सींिर्ीं धत िोषीींिर कोर्ती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२) ि (३) कोविड-१९ साथरोगािर ननयींत्रर्

आर्ण्याकरीता सींपर्
ू ग महाराषर राज्यामध्ये दिनाींक २१ माचग, २०२० पासन
ू
लॉकडाऊन करण्यात आला होता.

सिर लॉकडाऊनमध्ये अत्यािश्यक सेिा िगळता उिगररत िक
ु ाने ि

िाहतक
ग : िींि होती.
ु ीची साधने सींपर्
ू त
लमरा-भाईंिर

महानगरपाललका

क्षेत्रात

कोरोनाचा

प्रािभ
ु ागि

रोखण्याकरीता कोविड रूग्र्ालय तसेच अलगीकरर् केंद्रे उभारण्यात आली
होती.

सक्षम प्रार्धकारी म्हर्न
आयक्
ू
ु त, लमरा-भाईंिर महानगरपाललका

याींनी सिर अलगीकरर् केंद्रात येर्ारे सींशनयत रूग्र् ि िार्धत रूग्र् याींना

िै नदीं िन िस्तच
ींु े िर मागिन
अत्यािश्यक
ु ा परु िठा करण्याकरीता िस्तच
ू
िस्तच
ुीं ा परु िठा करण्याचे मे.एम.एस. इीं्रप्राइजेस याींना आिे श दिले.

लॉकडाऊनमळ
ु े र्क्त जीिनाश्यक िस्तच
ुीं ी िक
ु ाने उघडी होती. इतर

िस्तू िाजारामध्ये सहज उपलब्ध होत नसल्याने छापील क्रकीं मतीपेक्षा जास्त
िर द्यािा लागला, ही िस्तजु स्थती आहे .
परु विण्यात

आलेल्या

परु िठािारास अिा केले आहे.

िै नदीं िन

िापराच्या

िस्तच
ींु े

िे यक

सींिर्ीं धत

लॉकडाऊनमध्ये लशर्थलता लमळाल्यानींतर ननवििा प्रक्रक्रया राििन
ू

न्यन
ू तम ननवििाकार श्री.गर्ेश इीं्रप्राइजेस याींना िस्तू परु िठा करण्याचे
आिे श िे ण्यात आले. पि
ु ीपेक्षा सिर िर कमी असल्याचे, लमरा-भाईंिर
महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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मुांबई महानगरपाललिेच्या जलाशयाांमाफचत अशुध्द
पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत

(५६)

*

७०३७ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि

गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय नगरवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईत २७ जलाशयाींमार्गत शहरात आणर् उपनगरात पाण्याचे वितरर्

केले जाते, मात्र पार्ी वितररत होताना जेथे जलिादहन्या गळक्या ि र्ु्ल्या
आहे त तेथून अशध्
ु ि पार्ी या जलिादहन्याींमध्ये लशरत असल्याचे माहे
डडसेंिर, २०२० मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर गळक्या जलिादहन्याींमळ
ु े झोपडया, चाळी ि इमारती
अशा िहुताींश िस्त्याींमध्ये अशध्
ु ि पाण्याचा परु िठा होत असल्याचे आढळून
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मि
ुीं ईच्या पार्ी वितरर् व्यिस्थेमधील गळतीचे प्रमार् २५ ते
४० ्क्के असन
ू ८६२ ते १३०० िशलक्ष लल्र पार्ी गळतीमळ
ु े िाया जात
असल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने मि
ु ग
ुीं ईतील पार्ी वितरर् व्यिस्थेमधील

गळतीचे प्रमार् रोखून मि
ुीं ईत शध्
ु ि पार्ीपरु िठा करण्याकरीता कोर्ती
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) ि (२) मि
ुीं ईला तीन महासींतल
ू न जलाशय ि २७ सेिा
जलाशयाच्या माध्यमातन
ू पार्ीपरु िठा करण्यात येतो.

सिर जलिादहन्या जुन्या ि जीर्ग झाल्यास, रस्ते, पल
ि मेरो
ू

याींसारख्या पायाभत
ू सवु िधाींची कामे सरु
ु असताना त्यास हानी पोहोचल्यास
त्यातन
गळती होते. तसेच कायागजन्ित नसताना गळतीच्या दठकार्ातन
ू
ू
त्यामध्ये अशध्
ु ि/ साींडपार्ी आत गेल्यास त्या जलिादहनीव्िारे होर्ाऱ्या पार्ी
परु िठ्यामळ
ु े

काही

दठकार्ी/

ठराविक

भागात

अशध्
ु ि

पार्ीपरु िठा

होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे िह
ुीं ई महानगरपाललकेने
ृ न्मि
कळविले आहे .
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(३) िह
ींु ई महानगरपाललका क्षेत्रातील जलिादहनीींची ि जलजोडण्याींची
ृ न्मि
लाींिी ि सींख्या लक्षात घेता, मि
ुीं ईतील गळतीचे अचक
ू प्रमार् ठरविर्े कठीर्
असल्याचे िह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळविले आहे .
ृ न्मि

(४) मि
ींु ईतील पार्ी वितरर् व्यिस्थेमधील गळतीचे प्रमार् रोखन
ींु ईत
ू मि
शध्
ु ि

पार्ीपरु िठा

करण्याकरीता

िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेमार्गत

खालीलप्रमार्े उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त :

जुन्या ि जीर्ग झालेल्या जलिादहन्या ििलन
त्यादठकार्ी निीन
ू
जलिादहनी ्ाकर्े - मागील तीन िषांत सम
ु ारे ५०.७६ क्रक.मी. लाींिीच्या
जलिादहन्या ििलन
ू त्यादठकार्ी निीन जलिादहन्या ्ाकण्यात आल्या
आहे त.



सेिा जलजोडण्याींचे नत
ु नीकरर् करर्े - मागील तीन िषांत सम
ु ारे
५१,५२३ जलजोडण्याींचे नत
ु नीकरर् करण्यात आले आहे .



सेिा जलजोडण्याींच्या जुडग्याींऐिजी एक सामाईक जलिादहनी ्ाकर्े सम
ु ारे ३०५ दठकार्ी जलजोडण्याींचे जड
ु गे काढून सामाईक जलिादहनी
तसेच स््ि मेन्स ्ाकण्यात आल्या आहे त.



गळतीची दठकार्े शोधून त्याींची िरु
ु स्ती करर्े.

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

किनिट (जज.नाांदेि) शहरामध्ये नगरपाललिा प्रशासनाच्या
जागेिर अनतक्रमण र्ाल्याबाबत
(५७)

*

रणवपसे,

६७२४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद
श्री.मोहनराि

िदम,

श्री.राजेश

राठोि,

श्री.जयांत

आसगाििर,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) क्रकनि् (जज.नाींिेड) शहरामध्ये अनेक दठकार्ी नगरपाललका प्रशासनाच्या

जागाींिर अनतक्रमर् धारकाींनी अनतक्रमर् केल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये
िा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

83

(२)

असल्यास,

क्रकनि्

नगरपाललकेच्या

िल
ग ामळ
ु क्ष
ु े

अनेक

दठकार्ी

नगरपाललकेच्या मालकीच्या जागेत अनतक्रमर् करु नये अन्यथा िीं डात्मक

कारिाई करण्यात येईल असे र्लक लािले असतानाही अनतक्रमर् करण्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने क्रकनि् नगरपाललकेच्या मालकीच्या
ु ग
जागाींिर अनतक्रमर् करर्ाऱ्याींविरूध्ि कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) ि (२) अींशतः खरे आहे .
र्गळीं कृत

क्रकनि् नगरपररषिे च्या मालकीच्या जागाींिर अनतक्रमर् करुन जागा
केल्याचे

माहे

जानेिारी,

२०२१

मध्ये

आढळले

नसले

तरी,

नगरपररषिे च्या जागाींिर अनतक्रमर्े असल्याच्या तक्रारी प्राप्त असल्यामळ
ु े
सिेक्षर्ाचे काम सरु
ु केल्यािाित जजल्हार्धकारी, नाींिेड याींनी अहिाल सािर
केला आहे .

(३) अनतक्रमर् आढळल्यास नगरपररषि स्तरािर ते ह्विण्याची कायगिाही

केली जात असल्यािाित जजल्हार्धकारी, नाींिेड याींनी अहिाल सािर केला
आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मांब
ु ईतील गािठाणाांचे रे खाांिन िरण्यात आल्याबाबत
(५८)

*

६७६४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईच्या सन २०३४ च्या विकास आराखडयात गािठार् आणर् स्ितींत्र

मालमत्ता ह्यािाित सींभ्रम ननमागर् झाला असल्यामळ
ु े मि
ुीं ईतील १८९
गािाठार्ाींपक
ै ी केिळ ५२ गािठार्ाींचे रे खाींकन करण्यात आले असन
ू इतर
गािठार्ाींना विकास आराखडयातन
ू िगळण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नगर विकास विभागाने नेमलेल्या दिनेश अर्झलपरू कर
सलमतीच्या अहिालात मि
ुीं ईत १८९ गािठार्े असल्याची नोंि करण्यात आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१२ मध्ये शासनाने गािठार्ातील मालमत्तेचे स्ितींत्र

सींरक्षर् करण्यासाठी सलमती नेमण्याचा ननर्गय घेिन
ू आठ िषे उल्ूनही सिर
सलमती नेमण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मि
ुीं ईच्या २०३४ च्या विकास आराखडयात उिगररत १३७
गािठार्ाींचे रे खाींकन करण्यािाित शासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही.

मि
ींु ई उपनगर जजल्ह्यात नगर भम
ू ापन अलभलेखाप्रमार्े एकूर् ८५

महसल
ू ी गािे असन
ू त्यापैकी ५५ गािाींना गािठार् आहे त.
विकास

िह
ुीं ई
ृ न्मि
ननयींत्रर्

महानगरपाललकेच्या

ि

प्रोत्साहन

प्रारुप

विकास

ननयमािली-२०३४

ला

योजना-२०३४
शासनाने

सह

दिनाींक

८/०५/२०१८ च्या अर्धसच
सिर अर्धसच
ू नेव्िारे मींजुरी दिली असन
ू
ू नेतील
स्पष्ीकरर्ात्मक द्प्पर्ी क्र. २७ तसेच विननयम ३३(१६) चे उपखींड (सी)
नस
ु ार महसल
ू विभागामार्गत ननजश्चत करण्यात येर्ाऱ्या गािठार्/कोळीिाडा/
आदििासी पाडा याींचे सीमाींकन/हद्दी या विकास योजनेतील सीमाींकन/हद्दी
समजण्यात येतील अशी तरति
ू आहे .

त्यानस
ु ार महसल
ू विभागाने मि
ुीं ई उपनगरातील गािठार्/कोळीिाडा/

आदििासी

पाडा

याींचे

सीमाींकन

करून

िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेकडे

पाठविलेल्या गािठार्/कोळीिाडे/आदििासी पाडा सींिध
ीं ी विकास ननयींत्रर् ि

प्रोत्साहन ननयमािली-२०३४ मधील विननयम ३३(१६)(सी) नस
ु ार विकास

योजनेत सीमाींकन िशगविण्यािाित महानगरपाललका स्तरािर कायगिाही सरू
ु
आहे .
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(२) हे खरे नाही.

मि
ुीं ई ि उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतीींची पन
ु िांधर्ी

याविषयी समस्याींचा अभ्यास करुन उपाययोजना सच
ु विण्यासाठी शासनाचे
गह
ृ ननमागर् विभागाने दिनाींक १७/०३/१९९८ रोजीच्या शासन ननर्गयाव्िारे

श्री.दिनेश अर्झुलपरू कर याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गदठत केली होती.
सिर सलमतीने शासनास सािर केलेल्या सलमतीच्या अहिालातील प्रकरर्

क्र.१७ गािठार्ाींचा पन
ु विगकास याविषयी आहे . तथावप, सिर अहिालात िे खील
मि
ुीं ईत १८९ गाींिठार्े असल्याची नोंि नाही.
(३) अशी िाि नाही.

तथावप, कोळीिाडयाींच्या सीमाींची गािठार्ाप्रमार्े भलू म अलभलेख

िफ्तरी नोंि नसल्याकारर्ाने शासन महसल
ू विभागाने दिनाींक १९/११/२०१२
रोजीचे

शासन

ननर्गयाव्िारे

मि
ुीं ईतील

कोळीिाडयाींच्या

सीमाींकनािाित

कायगपध्िती ननजश्चत करण्यासाठी सलमती गठीत केली असन
ू सिर सलमती
कायगरत आहे .

(४) उपप्रश्न क्र. १ चे उत्तरात नमि
ू केल्याप्रमार्े कायगिाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबई सेंरल येथील लसटी सेंटर मॉलच्या दस
ु ऱ्या
मजल्यािर आग लागल्याबाबत

(५९)

*

६७०८ श्री.महादे ि जानिर, श्री.प्रसाद लाि, िॉ.(श्रीमती) मननषा

िायांदे : सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मि
ुीं ई सेंरल येथील तीन मजली लस्ी सें्र मॉलच्या िस
ु ऱ्या मजल्यािर

आग लागन
ू अजग्नशमन िलाच्या अर्धकाऱ्यासह पाच जिान गींभीरररत्या

जखमी होिन
ू को्यिधी रूपयाच्या मालमत्तेचे नक
ु सान झाले असल्याचे
दिनाींक २३ ऑक््ोिर, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिरहू आग विझविण्यासाठी अजग्नशमन िलाची सींपर्
ू ग यींत्रर्ा
कामाला लागन
ू २४ र्ायर इींजजन, १७ जींिो ्ीं क, ५० िाहने, २५० जिानाींच्या
उल्लेखनीय कामर्गरीमळ
ु े ४० तासाच्या अथक प्रयत्नानींतर आग आ्ोक्यात
आर्ण्यास यश आले असन
ू उक्त आगीमळ
ु े मॉलच्या िाजूच्या इमारतीमधील

३५०० रदहिाशाींना सरु क्षक्षतपर्े मोकळया मैिानात स्थलाींतरीत करण्यात आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मि
ुीं ई मधील मॉल, िक
ु ाने क्रकीं िा इतर इमारतीमधील आगी
लागण्याचे

िाढते

प्रमार्

लक्षात

घेिन
ू

अजग्नसरु क्षा

ननयमाींचे

उल्लींघन

करर्ाऱ्या सिग मॉलना अजग्नशमन िलाकडून नो्ीसा िजािण्यात आल्या
असन
ीं ाने क्रकती मॉलची तपासर्ी करण्यात आली
ू सिर नो्ीसाच्या अनष
ु ग

आहे तसेच, ननयमाचे उल्लींघन करर्ाऱ्या क्रकती मॉलविरुध्ि कारिाई करण्यात
आली िा येत आहे , यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे .

सिर आग विझविताींना अजग्नशमन िलाचे १६ अर्धकारी/कमगचारी

याींना िख
ु ापत झाली होती. तथावप, त्याींच्यािर नायर ि जे.जे. रुग्र्ालयामध्ये
उपचार करुन त्याींना घरी सोडण्यात आले.

(२) सिर मॉलमधील विविध जळाऊ पिाथांमळ
ु े मोठ्या प्रमार्ािर ननघत
असलेला धूर लगत असलेल्या ऑक्रकगड एन्क्लेव्ह या उत्तग
रदहिाशी
ुीं
इमारतीत पसरत होता.

या धुरामळ
ु े कोर्त्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हर्ून सिर

इमारतीतील सिग रदहिाशाींना आग विझेपयंत तात्परु त्या कालािधीकरीता
मोकळ्या मैिानात स्थलाींतरीत करण्यात आले होते.

(३) िह
ींु ई महानगरपाललकेच्या अजग्नशमन विभागामार्गत महाराषर आग
ृ न्मि

प्रनतिींधक ि जीि सींरक्षक उपाययोजना अर्धननयम २००६ अींतगगत मि
ुीं ईतील
७० मॉल्सची तपासर्ी करण्यात आली असन
ू , त्यापैकी अजग्नसरु क्षक्षततेच्या
दृष्ीने त्र्
ु ी आढळून आलेल्या ३० मॉल्सना महाराषर आग प्रनतिींधक ि जीि

सींरक्षक उपाययोजना अर्धननयम २००६ मधील कलम ६ अींतगगत नो्ीसा
िजािण्यात आल्या आहे त.
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नो्ीस

िजािण्यात

आलेल्या

३०

मॉल्सपैकी

१४

मॉल्सनी

अजग्नसरु क्षेच्या दृष्ीने िे ण्यात आलेल्या नो्ीसची पत
ग ा केली असन
ू त
ू , उिगररत

१६ मॉल्सना अजग्नसरु क्षा उपाययोजना पर्
ू ग करण्याकरीता कालमयागिा िाढिन
ू
िे ण्यात आल्याचे िह
ींु ई महानगरपाललकेने कळविले आहे .
ृ न्मि
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

अिोला महानगरपाललिेतील िाढीि पाणीपुरिठा योजनेत
गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत

(६०)

*

६८०८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय नगर वििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला महानगरपाललकेच्या िाढीि हद्दीमध्ये पार्ीपरु िठा करण्याकरीता

अमत
ु आहे,
ृ योजनेंतगगत मोठ्या प्रमार्ात पाईप लाईन ्ाकण्याचे काम सरू
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अकोला शहरातील न्यु तापडीया नगर भागासाठी ३००
व्यासाची पाईप लाईन ्ाकण्याचे काम महाराषर जीिन प्रार्धकरर् ि
महानगरपाललका

अर्धकाऱ्याींच्या

समन्ियाअभािी

ननकृष्

िजागचे

होत

असल्याची तक्रार स्थाननक नागररक ि लोकप्रनतननधीींनी महानगरपाललका

प्रशासन ि शासनाकडे माहे ऑगस््, २०२० मध्ये िा त्यािरम्यान केली
असल्याचे ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त कामाकरीता मध्य रे ल्िे ि िक्षक्षर् रे ल्िे प्रशासनाची

परिानगी लमळर्े आिश्यक असन
रे ल्िे लाईन क्रॉस करण्यासाठी रे ल्िे
ू
विभागाची

परिानगी

लमळाली

नसन
ू ही

अकोला

महानगरपाललकेने

उक्त

योजनेिर आतापयंत ५५ लक्ष रूपये खचग केल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने परिानगी लशिाय पाईप लाईनचे काम सरू
ु ग
ु
करुन

जनतेच्या

पैशाची

उधळपट्टी

करर्ाऱ्या

सींिर्ीं धत

कमगचाऱ्याींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

अर्धकारी

ि
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) केंद्र शासन परु स्कृत अमत
ृ अलभयानाींतगगत अकोला
शहर पार्ीपरु िठा प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथािर आहे .
सिर

प्रकल्पाच्या

पाईप

लाईन

्ाकण्याचे

काम

सद्य:जस्थतीस

शहराच्या मळ
ू हद्दीत मींजरू सविस्तर प्रकल्प अहिालानस
ु ार काम सरु
ु आहे .

(२) केंद्र शासन परु स्कृत अमत
ृ अलभयानाींतगगत अकोला शहराच्या हद्दीमध्ये

महाजनी जलकींु भ झोनमध्ये ३५० मी.मी. व्यासाची वितरर् व्यिस्थेतील

मख्
ु य जलिादहनी शहराच्या िाढीि भागात पार्ीपरु िठा करण्याच्या उद्देशाने
्ाकण्यात आलेली आहे .

मख्
ु य जलिादहनी ्ाकताना अकोला शहरामध्ये नव्याने समाविष्

झालेल्या न्यु तापडीया नगर भागातील लोकसींख्येचा विचार करण्यात आला
होता.

सिर मख्
ु य जलिादहनी महाराषर जीिन प्रार्धकरर् आणर् अकोला

महानगरपाललका प्रशासनाच्या समन्ियाने ्ाकण्यात आलेली असन
ू यासींिभागत
स्थाननक

ित्ृ तपत्रामध्ये

प्रलसध्ि

तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

अकोला

महानगरपाललका ि महाराषर जीिन प्रार्धकरर्च्या अर्धकाऱ्याींनी तक्रार
स्थळी जाऊन त्या भागातील स्थाननक लोकप्रनतननधीसोित चचाग करून त्याींचे
ननरसन करण्यात आले होते.

(३), (४) ि (५) दिनाींक १९/१२/२०१९ रोजीच्या रे ल्िे प्रशासनाच्या पत्रान्िये

रे ल्िे लाईन क्रॉलसींगची परिानगी नाकारली नसन
ू र्क्त रे ल्िे क्रॉलसींगचे स्थान
ििलण्यािाित सच
ु विले आहे.
पाहर्ी

भविषयात रे ल्िे प्रशासन ि अकोला महानगरपाललकेतर्े सींयक्
ु त
करून

त्यानस
ु ार

निीन

महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे .
तसेच

अमत
ृ

अलभयानाींतगगत

जागा

ननजश्चत

्ाकण्यात

करण्याचे

आलेली

पाईप

अकोला
लाईन

शहरातील लगतच्या भागाकरीता िापरण्यात येत असल्यामळ
ु े झालेला खचग
भविषयात अकोला शहरास पार्ीपरु िठा करण्याच्यादृष्ीने उपयोगी येर्ार
आहे .

-----------------
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पुणाच (जज.परभणी) येथील ताििळस विश्रामगह
ु स्ती िरण्याबाबत
ृ ाची दरु
(६१)

*

७१५४ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम

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

(१) पर्
ु ाग (जज.परभर्ी) येथील ताडकळस विश्रामगह
ु ू ललत सवु िधा
ृ ातील िातानक
िींि असन
पाण्याची कमतरता, त्
ू
ु लेल्या नळाच्या तोट्या, शौचालयाची
िरु िस्था, र्ु्लेल्या णखडक्या, जागोजागी पडलेला छताचा

भाग

तसेच

रीं गरीं गो्ी न झाल्याने विश्रामगह
ृ ाच्या इमारतीची िरु िस्था झाल्याचे ननिशगनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून

आले

ि

त्यानष
ीं ाने
ु ग

पर्
ु ाग

येथील

ताडकळस

विश्रामगह
ृ ाच्या

इमारतीच्या झालेल्या िरु िस्थेस जिाििार असर्ाऱ्या अर्धकाऱ्याींिर कारिाई
करुन सिर इमारतीची िरु
ु स्ती करण्यािाित कोर्ती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) ताडकळस ता.पर्
ु ाग येथे सािगजननक िाींधकाम

विभागाचे विश्रामगह
ु ाग-ताडकळस रस्त्यािर पर्
ु ाग
ृ अजस्तत्िात नाही तथावप, पर्
येथील सािगजननक िाींधकाम विभागाच्या विश्रामगह
ृ ाची इमारत सन १९८७
मध्ये िाींधण्यात आलेली असन
सद्य:जस्थतीत अजस्तत्िातील इमारतीचे
ू
विस्तारीकरर् ि नत
ु नीकरर् आिश्यक आहे .

(२) पर्
ु ाग विश्रामगह
ु नीकरर् प्रस्तावित
ृ इमारतीचे विस्तारीकरर् ि नत
असल्याने क्रकरकोळ विशेष िरु
ु स्ती अींतगगत कामे करण्यात आलेली नाहीत.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

िसई-विरार महापाललिेत पांतप्रधान आिास घरिुल योजनें तगचत
प्राप्त प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत

(६२)

*

७७७५ श्री.सदालशि खोत, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.प्रसाद लाि :

सन्माननीय नगर वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) आर्थगक िि
ग घ्कातील लाभार्थयांसाठी केंद्र शासनाने सन २०१५ पासन
ु ल
ू

सरू
ु केलेल्या पींतप्रधान आिास घरकुल योजनेंतगगत िसई-विरार महापाललकेला

२६५ अजग प्राप्त झाले असन
त्यापैकी १५७ मींजरू प्रस्ताि महापाललकेत
ू
प्रलींबित असल्याचे ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत तीन िषागपासन
ू सिर १५७ प्रस्तािास मींजरु ी लमळालेली
असतानाही ते प्रलींबित असल्याचे सिगसाधारर् कारर्े काय आहे त, यािाित
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) िसई-विरार शहर महानगरपाललका क्षेत्रात आर्थगक

िि
ग घ्काींतील लाभार्थयांसाठी “पींतप्रधान आिास योजनेची” अींमलिजािर्ी
ु ल
करण्यात येत असल्याची िाि िसई-विरार शहर महानगरपाललकेने कळविली आहे .

सिर योजनेंतगगत िसई-विरार शहर महानगरपाललकेकडे आर्थगक ि

िि
ग घ्काींतगगत एकूर् २६५ अजग प्राप्त झाले आहे त. त्यापैकी १६६ पात्र
ु ल
लाभार्थयांचे अजग सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्याकरीता शासन
ननयक्
ु त KPMG या सींस्थेकडे पाठविण्यात आले आहे त.

(२) केंद्र शासनामार्गत सन २०१५ पासन
ू सरु
ु करण्यात आलेल्या पींतप्रधान
आिास

योजनेंतगगत

प्रलसध्िी

लशबिरे ,

शासनाने

योजना

लाभार्थयांची

ननिड

ननजश्चती

करण्याकरीता KPMG या सींस्थेस ननयक्
ु त केले आहे . तथावप, सिर योजनेची
कायगशाळा

महानगरपाललकेने कळविले आहे .

ि

िॅनरव्िारे

केल्याचे

िसई-विरार

शहर

िरम्यान सिर योजनेंतगगत प्राप्त होर्ाऱ्या अजांची सींख्या अल्प

असल्याने योजनेच्या मागगिशगक सच
ू नातील ननकषाींमध्ये शासन पररपत्रक
दिनाींक २०/१०/२०१८ नस
ु ार सध
ु ारर्ा करण्यात आली आहे . तद्नींतर याआधारे

िसई-विरार शहर महानगरपाललका क्षेत्रात प्रलसध्िी िे ऊन अजग मागविण्यात
आले आहे त.

सिर योजनेंतगगत महानगरपाललकेकडे प्राप्त २६५ अजांची छाननी

करण्यात आली आहे . तसेच िऱ्याच अजांमध्ये असलेल्या त्र्
ग ा करुन
ु ीींची पत
ु त

एकूर् १६६ लाभार्थयांचे अजग महानगरपाललकेच्या प्रभाग सलमती स्तरािर पात्र
ठरविण्यात आले.
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सन २०२० मध्ये उद्भिलेल्या कोविड-१९ प्रािभ
ु ागिाच्या पाश्िगभम
ु ीिर

िसई-विरार शहर महानगरपाललकेने या योजनेसि
ीं भागत कायगिाही स्थर्गत
ठे िली आहे .

तथावप, उपरोक्त िािीींमळ
ु े काही विलींि झाला असन
ू या योजनेंतगगत

पात्र लाभार्थयांचा विस्तत
ु त
ृ प्रकल्प अहिाल िनविण्याकरीता शासन ननयक्
KPMG या सींस्थेकडे अजग ि इतर कागिपत्रे माहे , डडसेंिर २०२० मध्ये
िसई-विरार शहर महानगरपाललकेने पाठविले आहे त.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

श्री.राजेनद्र भागित
सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
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