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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, हदनाांि १० माचच, २०२१ / फाल्गनु १९, १९४२ (शिे) 
  
(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मा्ं ी 

(३) गहृननमाचण मा्ं ी 
(४) नगर वििास, सािचजननि बाांधिाम 

(सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी 
  

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

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

  
मुांबईतील सफाई िमचचारी ि त्याांच्या िुटुांबबयाांसाठी आश्रय  

योजनेंतगचत घरे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(१) * ७०१५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि : हदनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलले्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि       
१४ मधील प्रश्न क्रमाांि ५२०२ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबईतील २८ हजार सफाई कामगाराींसाठी मालकी तत्वावर उभारण्यात 
येणाऱ्या घराींबाबत महाराषर ववधिमींडळ हहवाळी अधिवेशन, २०२० मध्ये 
उपस्थित करण्यात आलेल्या ताराींककत प्रश्नाला उत्तर देताना नगर ववकास 
ववभागाने सदर सफाई कामगाराींना मालकी तत्वावर घरे देण्याचा 
महानगरपाललकेचा कोणताही ववचार नसल्याचे नमदू केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, महाराषर शासनाच्या नगर ववकास ववभागाने शासन पररपत्रक 
क्र.सकाका-२०१५/सीं.क्र.४२/नवव-३४, हदनाींक १२ जून, २०१५ नसुार मुींबईतील 
सफाई कामगाराींना मालकी हक्काची घरे देण्याचा ननणणय घेतला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ववभागाकडून हदशाभलू करणारी माहहती देण्यात 
आली आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने मुींबईतील २८ हजार सफाई कामगाराींना मालकी 
हक्काची घरे उपलब्ि करून देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या सफाई कमणचाऱ्याींसाठी 
आश्रय योजनेंतगणत सेवासदननका देण्यात येतात. तिावप, त्याींना मालकी 
हक्काची घरे देण्याचा बहृन्मुींबई महानगरपाललकेचा कोणताही ववचार नाही 
असे सन २०२० च्या हहवाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आलेल्या 
वविानपररषद अताराींककत प्रश्न क्रमाींक ५२०२ च्या अनषुींगाने कळववण्यात 
आले होत.े 
(२) सदर शासन ननणणयानसुार, मोफत सदननका उपलब्ि करुन देण्यासाठी 
४.०० या कमाल च्ईक्षेत्र ननदेशाींकाच्या मयाणदेत बाींिण्यात येणाऱ्या 
सदननकाींपकैी ५० ्क्के सदननका सेवाननवासथिाने म्हणून व उवणररत      
५० ्क्के सदननका डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर श्रमसाफल्य योजनेंतगणत २५ वषण 
व त्यापेक्षा अधिक सेवा करुन सेवाननवतृ्त झालेल्या सफाई कमणचाऱ्याींना 
अिवा सेवेत असताना मतृ्य ूझाल्यास त्याींच्या पात्र वारसाींना मालकी हक्काने 
मोफत सदननका उपलब्ि करुन देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या घन कचरा व्यवथिापन ववभागात 
एकूण २९,८१६ कायम सफाई कामगार असनू सध्या असलेल्या सफाई 
कामगाराींच्या वसाहतीच्या भखूींडावर आश्रय योजनेंतगणत १४,००० घरे 
बाींिण्याबाबतची महानगरपाललकेमाफण त कायणवाही सरुु आहे. तसेच उवणररत 
१५,८१६ सेवासदननकाींसाठी भखूींडाची कमतरता असल्यामळेु, सेवासदननका 
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बाींिणे शक्य होत नाही. यामळेु शासन पररपत्रक हदनाींक १२/०६/२०१५ नसुार 
५०% सदननका डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर श्रमसाफल्य योजनेंतगणत सेवाननवतृ्त 
सफाई कमणचाऱ्याींना अिवा सेवेत असताना मतृ्य ू झाल्यास त्याींच्या पात्र 
वारसाींना जागेअभावी मालकी हक्काने मोफत सदननका उपलब्ि करुन देणे 
महानगरपाललकेच्या ततुाणस ववचारािीन नाही, असे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

परभणी शहर पाणीपुरिठा योजनेत अननयशमतता झाल्याबाबत 
  

(२) * ६८५९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमोल शमटिरी, 
श्री.विक्रम िाळे : हदनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ५११० ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी महानगरपाललकेने यआुयडीएसएसएम्ी या योजनेंतगणत 
पाणीपरुवठा योजनेच्या कामासाठी लागणारी जमीन सींपाहदत न करताच 
पढुील प्रकक्रया केल्याने १३१ को्ी रूपयाींचा ननिी ५ वषाणपेक्षाही अधिक 
कालाविीसाठी अडवनू ठेवल्याप्रकरणी महालखेापाल, नागपरू याींनी आक्षेप 
नोंदववले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणीपरुवठा योजना मींजूर करण्यापवूीच जागेची उपलब्िता व 
इतर ताींत्रत्रक बाबी पणूण करणे बींिनकारक असनू पाणीपरुवठा योजनेच्या 
कामाकरीता जागा उपलब्ि नसताना खो्ी माहहती देवनू प्रथताव तयार 
करणे, पाईप खरेदीत गरैव्यहार करणे, ननववदेच े तकुड े पाडणे इत्यादी 
गरैप्रकार झाले असनूही तत्कालीन अधिकारी व इतराींनी त्याकड े दलुणक्ष 
केल्याने ही योजना ववहहत मदुतीत कायाणस्न्वत होऊ शकली नसल्यामळेु 
मा.मखु्यमींत्री याींच्या आदेशान्वये सदर प्रकरणात जबाबदार ठरलेले अधिकारी 
व कमणचारी याींच्यावर दोषारोपपत्र बजावनू ववभागीय चौकशी करण्याची 
कायणवाहीची पणूण झाली आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, सदर ववभागीय 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच सवण दोषीींकडून आधिणक भदंुड वसलु करण्याबाबत 
कोणती कायणवाही करण्यात आली, त्याबाबत िोडक्यात सववथतर माहहती 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) महालेखापाल, नागपरू याींनी कें द्र शासनाच्या 
यआुयडीएसएसएम्ी अलभयानाींतगणत पाणीपरुवठा प्रकल्पातील जलशधु्दीकरण 
कें द्राची जागा सींपादन करण्यास उशीर झाल्याबाबत लेखा आक्षेप नोंदववला 
होता, हे खरे आहे. 
 उपस्थित केलेल्या आक्षेपावर परभणी महानगरपाललकेमाफण त हदनाींक 
१२/०५/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये महालेखापाल, नागपरू याींच्याकड े सववथतर 
माहहती सादर करण्यात आलेली आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी एकूण ७ अधिकारी/कमणचारी याींच्याववरुध्द 
दोषारोपपत्र बजावण्यात आले आहे. 
 तसेच, प्रथततु प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी चौकशी 
अधिकाऱ्याींची ननयकु्ती करण्यात येत आहे. 
 

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

िाशशम शहरामधनू पुसदिि ेजाणाऱ्या मागाचिरील उड्िाणपुलाच े 
िाम अपुणाचिस्थेत असल्याबाबत 

  

(३) * ७३०२ िॉ.िजाहत शमझाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोि, िॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वालशम शहरामिून पसुदकड ेजाणाऱ्या मागाणवरील उड्डाणपलुाचे काम गत 
तीन वषांपासनू अपणुाणवथिेत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२१ च्या 
दसुऱ्या आठवड्यात ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर उड्डाणपलुाचे काम जलदगतीने 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववषयाींककत उड्डाणपलुाचे काम करताना अनेक अडचणी आल्या 
असल्याकारणाने तसेच रेल्वे ववभागाने त्याींच्या हद्दीतील पलूाचे बाींिकाम पणूण 
न केल्यामळेु सदर कामासींबींिी कीं त्रा्दारास मदुतवाढ देण्यात आली आहे. 
सदर उड्डाणपलु हा रेल्वे क्रॉलस ींगवरील उड्डाणपलु असनू उड्डाणपलुाचे रेल्व े
हद्दीतील पलुाचे काम रेल्वे ववभागाकडून कायाणस्न्वत करण्यात येत असनू 
पोचमागाणच े व लगत रथता हद्दीतील दोन्ही कडील गाळयाचे बाींिकाम 
सा.बाीं.ववभाग, वालशम अींतगणत प्रगतीत आहे. सद्य:स्थितीत रेल्व े
ववभागाकडून त्याींच्या हद्दीतील पलुाचे बाींिकाम चाल ू असल्यामळेु सदर 
बाींिकाम पणूण होईपयतं सा.बाीं. ववभागाच्या वावमिील उड्डाणपलुाच ेबाींिकाम 
करता येत नसनू काम जलदगतीने पणूण करण्यासींबींिी रेल्वे ववभागाकड े
पाठपरूावा सरुू आहे. ववषयाींककत उड्डाणपलुाचे बाींिकाम हे जून, २०२१ अखेर 
पणूण करण्याचे ननयोजन आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर महानगरपाशलिेतील िोरोनाबाधधत िमचचाऱ्याांना 
उपचारादरम्यान झालेल्या खचाचचा परतािा शमळण्याबाबत 

  

(४) * ६७८५ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, िॉ.िजाहत शमझाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांत आसगाििर, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय नाईि : हदनाांि 
१५ डिसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १२ मधील प्रश्न क्रमाांि ४८६४ ला हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नागपरू महानगरपाललकेत कतणव्यावर असताना कोरोनाबाधित झालेल्या 
कमणचाऱ् याींचा उपचारादरम्यान झालले्या खचाणचा परतावा लमळण्याची अनेक 
प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मतृ कमणचाऱ्याींच्या १२ वारसदाराींनी सादर केलेल्या 
दथतऐवजानसुार, सींचालक, आरोग्य सेवा याींचेकड ेआधिणक मदतीसाठी सादर 
प्रथतावातील ०५ प्रथताव सींचालनालयाने अपात्र ठरववले असनू, ०७ प्रथताव 
ननणणयासाठी प्रथताववत आहेत तर, ०६ मतृक कमणचाऱ्याींच्या वारसदाराींकडून 
आवश्यकत्या कागदपत्राींची पतूणता करुन घेण्याची महानगरपाललकाथतराव सरुु 
असलेली कायणवाही पणूण झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने प्रलींत्रबत प्रकरणे ननकाली काढून कमणचाऱ्याींना 
वदै्यकीय खचाणचा परतावा लमळण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 महापाललकेत कोववड कालाविीत कतणव्यावर असलले्या कमणचाऱ्याींच्या 
उपचारावरील खचाणची सींपणूण देयके ननकाली काढलेली असल्याने, कायणवाही 
पणूण झालेली आहे. 
(२), (३) व (४) आरोग्य सेवा सींचालनालय, पणेु याींच्याकड े हदनाींक 
०८/१२/२०२० रोजी प्रलींत्रबत असलेले ०७ प्रथताव “मयताची सेवा कोववड रुग्ण 
सेवाशी प्रत्यक्ष ननगडीत नसल्याचे हदसनू येत आहे” या कारणाथतव नमदू 
योजनेच्या अ्ी व शतीमध्ये त्याींची सेवा समाववष् नसल्याने, अपात्र घोवषत 
करुन, सहसींचालक, आरोग्य सेवा याींनी मनपाकड ेपरत पाठववले आहेत. 
 ०६ मतृक कमणचाऱ्याींच्या वारसदाराकडून आवश्यक कागदपत्राींची पतूणता 
झाल्यानींतर, सहसींचालक, आरोग्य सेवा, पणेु याींचेकड े सदर प्रथताव 
मान्यतसेाठी सादर करण्यात आलेले आहेत. 
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 या कमणचाऱ्याींना ववत्त ववभागाच्या हदनाींक २९/०५/२०२० च्या शासन 
ननणणयातील अ्ी व शतीच्या अिीन रुपये ५० लाखाचे ववमा कवच/अनदुान 
लाग ूकरण्याची बाब शासनाचे ववचारािीन आहे. 
 

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

हहिरखेि (ता.तेल्हारा, जज.अिोला) ग्रामपांचायतीच ेरुपाांतर 
नगरपांचायतीमध्ये िरण्याबाबत 

  

(५) * ७२१६ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : हदनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ४५५६ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहवरखेड (ता.तले्हारा, स्ज.अकोला) येि ेनगरपींचायत थिापन करणेबाबत 
हहवरखेड ववकास मींच व लोकजागर मींच, हहवरखेड याींनी हदनाींक ३ सप् े्ंबर, 
२०१९ रोजी मखु्य कायणकारी अधिकारी, स्जल्हा पररषद, अकोला याींना ववनींती 
अजण सादर केला आहे तसेच ग्रामपींचायतीस नगरपींचायतीचा दजाण देण्याबाबत 
ग्ववकास अधिकारी, पींचायत सलमती, तले्हारा याींनी स्जल्हाधिकारी, अकोला 
याींना हदनाींक १० डडसेंबर, २०१९ रोजी पत्रान्वये कळववले असल्याच े
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्हाधिकारी याींनी मखु्य कायणकारी अधिकारी, स्जल्हा 
पररषद, अकोला याींना प्रथतावासींदभाणत असलेल्या त्रु् ीींची पतुणता करण्यास 
साींधगतले असनू त्यानसुार मखु्य कायणकारी अधिकारी याींनी सींबींधित यींत्रणाींच े
अहवालासह प्रथताव स्जल्हाधिकारी कायाणलयास सादर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, हहवरखेड ग्रामपींचायत क्षते्रात शाळा, माध्यलमक शाळा, 
राषरीयकृत बँका, पोथ् ऑफीस, कृषी उत्पन्न बाजार सलमती, तले्हारा 
(उपबाजारपेठ), सहकारी बँक, खरेदी ववक्री सींथिा, बी.एस.एन.एल. कें द्र, 
प्रािलमक आरोग्य कें द्र इत्यादी महत्वाची कायाणलये असल्याने मागील दहा 
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वषांपासनू लोकसींख्येमध्ये झपाट्याने वाढ होत असल्याने हहवरखेड क्षेत्राचा 
ववकास होण्याच्यादृष्ीने हहवरखेड येिील प्रथताववत महसलूी क्षेत्रास 
नगरपींचायतीचा दजाण लमळण्याबाबतचा मखु्य कायणकारी अधिकारी, स्जल्हा 
पररषद, अकोला याींचेकडील प्राप्त प्रथताव स्जल्हाधिकारी याींनी पढुील 
कायणवाहीथतव प्रिान सधचव, नगर ववकास ववभाग याींना सादर केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने हहवरखेड ग्रामपींचायतीस नगरपींचायतीचा 
दजाण देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) अकोला स्जल््यातील हहवरखेड येि े
नगरपींचायत थिापन करण्याबाबत हहवरखेड ववकास मींच व लोकजागर मींच 
हहवरखेड याींनी हदनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी स्जल्हा पररषद, अकोला 
याींच्याकड ेववनींती अजण सादर केला, ही बाब खरी आहे.  
 यासींदभाणत तहलसलदार तले्हारा याींनी हदनाींक १०/१२/२०२० व मखु्य 
कायणकारी अधिकारी, स्जल्हा पररषद, अकोला याींनी हदनाींक १८ डडसेंबर, २०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये स्जल्हाधिकारी, अकोला याींना प्रथताव सादर केला आहे, हे 
खरे आहे.  
(३) व (४) हहवरखेड ग्रामपींचायतीस नगरपींचायतीचा दजाण देण्याबाबत प्रथताव 
स्जल्हाधिकारी, अकोला याींनी हदनाींक २३ डडसेंबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केला होता. 
 प्रथतावाची तपासणी केली असता प्रथतावासोबत ग्रामपींचायत/ 
ग्रामसभा याींचा ठराव, नगरपींचायतीत समाववष् करावयाचे एकूण क्षेत्रफळ, 
सव्हे क्रमाींकाची यादी याबाबतचे पररलशष्-अ तसेच प्रथताववत 
नगरपींचायतीच्या सीमा दशणववणारे पररलशष्-ब, नकाशा ही माहहती/कागदपत्र े
नसल्याने हदनाींक १८ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या शासन पत्रान्वये ती सादर 
करण्याचे स्जल्हाधिकारी, अकोला याींना कळववण्यात आले आहे. 
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 स्जल्हाधिकारी, अकोला याींनी उपरोक्त प्रमाणे माहहती सादर करण्याच े
मखु्य कायणकारी अधिकारी, स्जल्हा पररषद, अकोला याींना हदनाींक १/२/२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले असनू त्याींचा प्रथताव अद्याप अप्राप्त 
आहे, असे स्जल्हाधिकारी, अकोला याींनी शासनास कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शासिीय सेितेील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(६) * ७४९० श्री.अरुण लाि, श्री.विलास पोतनीस, श्री.गोवपचांद पिळिर, 
श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात शासकीय सेवेतील सध्या एक लाखापेक्षा जाथत पदे ररक्त असनू 
सलुशक्षक्षत आणण होतकरू तरुण वगण महाराषर लोकसेवा आयोग वगण-१, वगण-२ 
आणण वगण ३ च्या सेवा भरती प्रकक्रयेवर अवलींबनू असनू राज्यातील सलुशक्षक्षत 
बेरोजगार तरुणाींची मोठी सींख्या लक्षात घेता शासनाने सन २०२१ मध्ये 
शासकीय सेवेत ररक्त असलेल्या एक लाखाींपेक्षा जाथत पदाींसाठी सिुाररत 
महापो ण्ल तयार करून भरतीप्रकक्रया सरुु करावी अशी लशफारस तत्कालीन 
वविानसभा अध्यक्ष महोदयाींनी मा.मखु्यमींत्री याींना हदनाींक ३० डडसेंबर, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामास्जक व आधिणक दृषट्या मागास आरक्षणाला तसेच 
मराठा आरक्षणाला मा.सवोच्च न्यायालयाने अींतररम थिधगती हदल्यानींतर 
शासनाने महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा पढेु ढकलण्यात 
आल्या, या परीक्षा घेण्यासींदभाणत आणण यापवूी झालेल्या परीक्षाींच े ननकाल, 
मलुाखती, शारीररक चाचण्या सींदभाणतील कायणवाहीबाबत एमपीएससीच्या तीन 
पत्राींना शासनाच्या सामान्य प्रशासन ववभागाने काहीच प्रनतसाद हदला 
नसल्याचे “एमपीएससी थ्ुडी्ं  राईट्स” चे श्री.महेश बड े याींनी माहहतीच्या 
अधिकारात दाखल केलेल्या अजाणला एमपीएससीने हदलेल्या उत्तरातनू सदर 
वथतसु्थिती ननदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील लाखो उमदेवार व त्याींचे पालक एमपीएससी 
परीक्षा किी होणार या धचींतते असनू आठ त े नऊ उमेदवाराींनी नरैाश्यात 
येऊन आत्महत्या देखील केल्यामळेु शासनाने या पररस्थितीचा गाींभीयाणने 
ववचार करून उक्त परीक्षा आणण प्रकक्रयेची कायणवाही करण्यासींदभाणत महाराषर 
लोकसेवा आयोगाला काही सचूना ककीं वा लशफारशी केल्या आहेत काय, 
(४) तसेच राज्यातील यपुीएससीची परीक्षा प्रकक्रया एमपीएससी प्रमाणे एक 
वषाणचे आत घेवनू परीक्षाींचा ननकाल वेळेत लावण्यासाठी शासनाने 
उपाययोजना करुन कोववड-१९ मळेु वयोमयाणदा सींपलेल्या ववद्यार्थयांच्या 
बाबतीत िोरण आखण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच उपरोक्त प्रकरणी प्राप्त झालेल्या लशफारसी अन्वये शासकीय 
सेवेतील ररक्त पदाींची भरती प्रकक्रया सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) तत्कालीन सन्माननीय वविानसभा अध्यक्ष महोदयाींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींना हदनाींक ३० डडसेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास केलेली 
लशफारस अलभलेखात आढळून आली नाही. 
 तिावप, सामान्य प्रशासन (माहहती तींत्रज्ञान) ववभागाच्या शासन 
ननणणय, हदनाींक २१ जानेवारी, २०२१ अन्वये महापरीक्षा पो ण्ल अींतगणत घेण्यात 
येणाऱ्या परीक्षा पध्दतीत आवश्यक बदल करुन सिुारीत परीक्षा पध्दतीनसुार 
सस्व्हणस प्रोव्हायडरची ननवड करण्यात आली आहे.  
(२) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या हदनाींक १६/०९/२०२० च्या पत्रास अनसुरुन 
सामान्य प्रशासन ववभागाने हदनाींक १२/०१/२०२१ च्या पत्रान्वये उत्तर हदल े
आहे.  
(३) यासींदभाणत महाराषर लोकसेवा आयोगाला सचूना ककीं वा लशफारशी 
करण्यात आलेल्या नाहीत. 
(४) शासन सेवेतील प्रवेशाकरीता सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन ननणणय, 
हदनाींक २५/०४/२०१६ अन्वये खुल्या प्रवगाणतील उमेदवाराींसाठी ३८ वष े व 
मागासवगीय उमदेवाराींसाठी ४३ वष े इतकी उच्चतम वयोमयाणदा ववहहत 
करण्यात आली आहे. ही वयोमयाणदा कें द्र शासनाच्या सेवेतील प्रवेशाकरीता 
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ववहहत करण्यात आलेल्या कमाल वयोमयाणदेपेक्षा जाथत आहे. यालशवाय 
करोना महामारीच्या पाश्वणभमूीवर कें द्र शासनाने देखील त्याींच्या सेवाींमिील 
प्रवेशाकरीता वयोमयाणदा वाढववल्याचे आढळून आले नाही. सबब, राज्य 
शासनाच्या सेवेतील प्रवेशाकरीता या कमाल वयोमयाणदेत वाढ करण्यात 
आलेली नाही. तसा ननणणय शासनथतरावर घेण्यात आललेा आहे. 
(५) यासींदभाणत शासनाने अद्याप कोणताही ननणणय घेतलेला नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शमरा-भाईदर महापाशलिेच्या शशक्षण विभागाने ननितृ्त शशक्षिाांना 
ननििशे्रणीपासून िांधचत ठेिल्याबाबत 

  

(७) * ६४९१ िॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लमरा-भाईदर महापाललकेच्या लशक्षण ववभागाने ७० ननवतृ्त लशक्षकाींना 
हक्काच्या ननवडशे्रणीपासनू वींधचत ठेवल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवतृ्त लशक्षकाींची ८० वष े उल्ून गेली तरी त्याींना 
ननवडशे्रणीसाठी महापाललकेकड े वारींवार जावे लागत असल्याचे ननदशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार सदर ननवतृ्त लशक्षकाींना ननवडशे्रणी देण्याबाबत 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) हदनाींक २२/०२/१९९४ रोजी स्जल्हा पररषद, 
ठाणे याींचेकडील २८ प्रािलमक शाळा व १९२ लशक्षक लमरा-भाईंदर 
महानगरपाललकेकड ेवगण करण्यात आले होत.े 
 सदर लशक्षकाींची सेवापथुतके लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेच्या लशक्षण 
मींडळास प्राप्त झाल्यानींतर काही सेवापथुतकात ३ रा, ४ िा व ५ वा वेतन 
आयोग लाग ूकेल्यानींतर वेतन पडताळणीत त्रु् ी आढळून आलेल्या आहेत. 
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 सद्य:स्थितीत लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेच्या लशक्षण ववभागाींतगणत 
एकूण १४९ सेवाननवसृ्त्त िारक असनू त्याींना ननवडशे्रणीचा लाभ देण्याबाबतची 
कायणवाही सरुू आहे. 
 ज्या सेवापथुतकात त्रु् ी आढळून आलेल्या आहेत, अशा 
सेवापथुतकाींची तपासणी करण्यासाठी थवतींत्र लेखाधिकारी नेमला असनू, 
सेवाननवतृ्त लशक्षकाींना ननवडशे्रणी लाग ूकरण्याची कायणवाही महानगरपाललका 
थतरावर सरुू असल्याच,े लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मे.आरएनए वििासिाने शलबटी प्रिल्पातील तळमजल्यािर  
रहहिाशी िापराच्या ऐिजी िाणणज्य िापर िेल्याबाबत 

  

(८) * ७४९४ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मे.आरएनए ववकासक याींच्या सव्हे नींबर २२५, मौजे पणेकर पाडा, 
आरएनए ललब्ी प्रकल्पातील मींजूर नकाशाप्रमाणे तळमजल्यावर रहहवाशी 
वापराच्या ऐवजी वाणणज्य वापर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या ववकासकावर तसेच अनधिकृत बाींिकामावर 
कारवाई करण्याबाबत सहायक सींचालक/नगररचना तसेच पदननदेलशत 
अधिकारी, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका ्याींनी दोषी ववकासकावर 
एमआर्ीपी व महाराषर महानगरपाललका अधिननयमानसुार कोणतीही कारवाई 
केली नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) लमरा-भाईंदर महानगरपाललका क्षेत्रातील मौजे पेणकर 
पाडा, स.क्र. २२५ (जुना), ५७ (नवीन) या जागेत ववकासक, मे.आरएनए 
त्रबल्डसण याींच्या मींजूर आरएनए ललब्ी प्रकल्पातील मींजूर नकाशानसुार 



13 

इमारतीच्या तळ मजल्यावर भागश: रहहवास वापर दशणववलेला आहे. तिावप, 
तळमजल्यावरील सवण सदननकामध्ये वाणणज्य वापर सरुू आहे, ही वथतसु्थिती 
आहे.  
(२) व (३) सदर प्रकरणी महाराषर प्रादेलशक व नगररचना अधिननयम, १९६६ 
च्या तरतदूी अन्वये महानगरपाललकेच्या अनतक्रमण ववभागामाफण त कायणवाही 
सरुू असल्याच,े लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेने कळववल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे, वपांपरी-धचांचिि, सोलापूर, पांढरपूरसाठी नमामी चांद्रभागा ही 
महत् ििाांक्षी योजना िायाचजविित िरण्याबाबत 

  

(९) * ७२५४ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच् या नमामी गींगे योजनेच् या ितीवर सन २०१६ मध्ये 
तत् कालीन शासनाने राज् यात नमामी चींद्रभागा सारखी महत् वकाींक्षी योजना 
सरुु केली, मात्र सद्यसस्थितीत सदर योजनेच् या कामासींदभाणत कोणत् याही 
प्रकारची अींमलबजावणी व िोरणात् मक ननणणय होत नसल् याचे माहे जानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पणेु, वप ींपरी-धच ींचवड, सोलापरू, पींढरपरूसाठी ही योजना फार 
महत् वाची असल् यामळेु तिेील जलशधु् दीकरण प्रकल् प व नदीत होणारे प्रदषूण 
रोखण् यासींबींिीचे ननयोजन करण्याकरीता नमामी चींद्रभागा प्राधिकरणाच् या पवूण 
ननयोजनामळेु सदर योजना अनतशय उपयकु् त ठरणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सवण बाबीींचा गाींभीयाणने ववचार करुन नमामी 
चींद्रभागा प्राधिकरणासींबींिीचे सिुाररत िोरण ठरवनू योजना तात् काळ 
कायाणस्न्वत करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) नगर ववकास ववभाग, शासन ननणणय, 
हदनाींक १२ ऑगथ्, २०१६ अन्वये नमामी चींद्रभागा अलभयानाींतगणत सन 
२०२२ पयतं चींद्रभागा नदी ननमणळ, पववत्र व प्रदषूणमकु्त करुन नतचे सींविणन 
करण्यासाठी मा.मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली नमामी चींद्रभागा प्राधिकरण 
थिापन करण्यात आले आहे. तसेच मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली 
शक्ती प्रदत्त सलमती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
 सदर प्रकल्पाच्या अींमलबजावणीसाठी हदनाींक २१/६/२०१७ रोजी 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली बठैक झाली. सदर बठैकीत 
मा.मखु्यमींत्र्याचे अपर मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली कृती ग् थिापन 
करण्यात आला. सदर कृती ग्ाच्या हदनाींक ६/९/२०१७, हदनाींक २४/४/२०१८ व 
हदनाींक २९/१०/२०१८ रोजी बठैका आयोस्जत करण्यात आल्या. तसेच मखु्य 
सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली शक्ती प्रदत्त सलमतीची बठैक हदनाींक 
१५/२/२०१८ रोजी आयोस्जत करण्यात आली.  
 प्राधिकरणाींतगणत कामे करण्याकरीता शासनाने रुपये १६.८० को्ी 
इतका ननिी ववभागीय आयकु्त, पणेु याींच्याकड ेसपुदूण केला आहे.  
 शासनाकडून प्राप्त रुपये १६.८० को्ी ननिीपकैी आतापयतं ववववि 
प्रयोजनावर रुपये ७२.९७ लक्ष इतका खचण झाला आहे.  
 सदर प्रकल्पामध्ये भीमा (चींद्रभागा) नदी व नतच्या उपनद्याींच्या 
काठावर असलेल्या पणेु आणण वप ींपरी-धच ींचवड महानगरपाललका तसेच पणेु व 
सोलापरू स्जल््यातील एकूण १० नगरपररषदा, ३ क्क मींडळे व ग्रामपींचायती 
याींचा समावेश आहे. या सवण प्राधिकरणातील घनकचऱ्याच े सनुनयोस्जत 
व्यवथिापन व मलनन:थसारण व्यवथिापन या बाबीीं यामध्ये समाववष् आहेत.  
 सदर प्रकल्पामध्ये समाववष् महानगरपाललका/नगरपाललका/गाींवे 
याींच्या साींडपाणी व्यवथिापन प्रकल्पासाठी नगरोत्िान योजना, अमतृ योजना 
इत्यादी योजनाींमिून ववववि उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.  
 उपरोक्त ननिीमिून पणेु स्जल््यातील ५ गावाींच े व सोलापरू 
स्जल््यातील ५ गावाींचे साींडपाणी व्यवथिापन प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्याकरीता स्जल्हा पररषद, पणेु याींचकेड ेरुपये २०,९४,५००/- व स्जल्हा पररषद, 
सोलापरू याींचेकड ेरुपये ३० लक्ष इतका ननिी ववतररत करण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सांभाजीनगर शहर (जज.औरांगाबाद) येथील गहृननमाचण ि क्षे्वििास 
मांिळाििून सदननिाांचा ताबा शमळण् याबाबत 

  

(१०) * ६६३१ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींभाजीनगर शहर (स्ज.औरींगाबाद) येिील गहृननमाणण व क्षेत्रववकास 
मींडळाकडून (म्हाडा) अत्यल्प उत्पन्न ग् िारकाींसाठी प्रिानमींत्री आवास 
योजनेंतगणत नक्षत्रवाडी येि े२४० सदननकाींचा ताबा सदननकािारकाींना लमळाला 
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन वषाणपवूी बँकेकडून कजण घेऊन सदननकािारक 
सदननकेकरीता हप्त े भरत असनूही घराींचा ताबा लमळाला नसल्याने त्याींना 
आधिणक सींक्ाला सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदननकाींचा ताबा लमळण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय 
आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व तद्नसुार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
सदननकािारकाींना घराींचा ताबा किीपयतं लमळणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. जजतेंद्र आव्हाि : (१), (२) व (३) प्रिानमींत्री आवास योजनेंतगणत 
नक्षत्रवाडी स्ज.औरींगाबाद यिेील २४० घरकुलाींच्या प्रकल्पास कें द्रीय मान्यता व 
सींननयींत्रण सलमतीने (CSMC) मींजूरी हदली आहे. सदर योजनेतील सदननकेची 
ववक्री ककीं मत पाच हप्त्यात भरण्याबाबत व कागदपत्राींची पतूणता करण्याबाबत 
औरींगाबाद गहृननमाणण व क्षेत्रववकास मींडळामाफण त कळववण्यात आले होत.े 
त्यानसुार ज्या अजणदाराींनी आवश्यक रकमेचा भरणा केला आहे व 
कागदपत्राींची पतूणता केली आहे, अशा पात्र अजणदाराींना घरकुलाींचा ताबा हदनाींक 
२२/०९/२०२० पासनू देण्यास सरुुवात केली आहे. आतापयतं १६० घरकुलाींच े
वा्पपत्र हदले असनू त्यापकैी १५५ घरकुलाींचा ताबा देण्यात आला आहे. 
उवणररत अजणदाराींना आवश्यक बाबीींची पतूणता केल्यानींतर घरकुलाींचा ताबा 
देण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



16 

िाांजुरमागच (मुांबई) येथील िुलाबा-िाांदे्र-शसप्झ मेरो-३ िारशिे 
प्रिल्पाच ेिाम विलांबाने होत असल्याबाबत 

  

(११) * ६५३८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, िॉ.िजाहत 
शमझाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोि, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.रवि ांद्र फाटि : 
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील कुलाबा-वाींदे्र-लसप्झ मेरो-३ प्रकल्पाचा आरे वसाहतीत 
उभारावयाचा कारशडे प्रकल्प रद्द करुन तो काींजुरमागण येिे उभारण्याचा 
शासनाने ननणणय घेतल्यानींतर व कारशडे उभारण्याच्या कामास सरुुवात 
केल्यानींतर सदर जागेवर कें द्र शासनाने दावा केला असनू या कारशडे 
उभारणीच्या कामास मा.उच्च न्यायालयाने थिधगती हदलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर जागेवर बाींिकाम व्यावसानयक श्री.महेश गोराडडया 
याींचाही दावा असनू याबाबतचा वाद सन २०१७ पासनू हदवाणी न्यायालयात 
प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने आता मेरो-३ प्रकल्पाच्या कारशडेच्या 
काींजुरमागण येिील कामास थिधगती हदलेली असल्यामळेु प्रकल्पाचे काम बींद 
ठेवण्यात आल्यामळेु प्रकल्पावर त्याचा ववपरीत पररणाम होऊन खचाणतही वाढ 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त कारशडे प्रकल्पासाठी काींजुरमागण येिील घेण्यात आलेली 
जमीन नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे हा वाद लम्वनू सदर प्रकल्पाचे 
काम सरुु होण्याकरीता शासनाकडून कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. स्जल्हाधिकारी, मुींबई उपनगरे याींनी 
त्याींच्या हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या आदेशान्वये मौजे काींजुरमागण, 
ता.कुलाण येिील जलमनीचा आगाऊ ताबा मेरो कारशडे व अनषुींधगक प्रयोजनािण 
मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाकड ेहदला होता. दरम्यान, काींजुरमागण 
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येिील जलमनीसींबींिी मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याधचकाींमध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक १६ डडसेंबर, २०२० रोजीच्या अींतररम 
आदेशाव्दारे स्जल्हाधिकारी, मुींबई उपनगरे याींच्या उक्त आदेशाच्या 
अींमलबजावणीस व सदर जलमनीवर सरुु असलेल्या कामास थिधगती हदली 
आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मौजे काींजुरमागण येिील मुींबई मेरो माधगणका-३, ४ व ६ याींचे एकास्त्मक 
कारशडे तसेच माधगणक-६ व प्रथताववत माधगणका १४ याींच्या आींतरबदल 
थ्ेशनाींची ससुाध्यता व अनषुींधगक फायदे ववचारात घेऊन हदनाींक         
१० ऑक््ोबर, २०२० रोजी पार पडलेल्या बठैकीमध्ये मुींबई मेरो माधगणका-३ व 
६ याींचे एकत्रत्रकरण करुन दोन्ही मागाणसाठी काींजुरमागण येिे कारशडे डपेो 
उभारण्याबाबत तत्वत: मान्यता हदली आहे. सदर प्रकल्पाचा ववथततृ प्रकल्प 
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर खचाणमध्ये होणाऱ्या वाढीबाबतची माहहती उपलब्ि 
करुन देता येईल. 
(४) व (५) मुींबई मेरो प्रकल्पाींच्या कारशडेकरीता पयाणयी जागा ननस्श्चत 
करण्यासाठी राज्य शासनास लशफारस करण्याकरीता मखु्य सधचव याींच्या 
अध्यक्षतखेाली हदनाींक ६ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या शासन ननणणयान्वये 
सलमती गठीत करण्यात आली होती. सदर सलमतीने अहवाल शासनास सादर 
केला असनू सद्य:स्थितीत अहवाल शासनथतरावर तपासण्यात येत आहे. 
 

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

राज्यातील सिच नगरपररषदाांमधील िमचचाऱ्याांना  
सहायि िेतन अनुदान देण्याबाबत 

  

(१२) * ७४९२ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवण नगरपररषदाींमिील कमणचाऱ्याींचा पगार वेळेवर व्हावा या 
हेतनेु शासनाने सहायक वेतन अनदुान देण्याचा ननणणय घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त सहायक वेतन अनदुान प्रत्येक महहन्याच्या एक 
तारखेला सवण शासकीय कमणचाऱ्याप्रमाणे नगरपररषदेच्या कमणचाऱ्याींना अदा 
होणे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकडून गत दोन वषाणपासनू सहायक वेतन अनदुानाची 
रक्कम प्रत्येक महहन्याच्या २० तारखेनींतर हदली जात असनू माहे डडसेंबर, 
२०२० या महहन्याच ेवेतन हदनाींक २६ डडसेंबर अखेरपयतं अदा करण्यात आल े
नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नगरपररषद कमणचाऱ्यांना सहायक वेतन अनदुान देण्यास होत 
असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) राज्यातील नगरपररषदा व नगरपींचायतीींमध्ये 
कायणरत नगरपररषद राज्य सींवगण कमणचारी तसेच, सदर नागरी थिाननक 
सींथिाच्या आथिापनेवरील कमणचारी याींच्या वेतनासाठी थवींतत्र वेतन अनदुान 
राज्य शासनामाफण त देण्यात येत नाही. 
 तिावप, हदनाींक ३१/०८/२००९ रोजीच्या शासन ननणणयान्वये 
नगरपररषदा व नगरपींचायतीींना सहायक अनदुान देण्यात येत.े 
 सदर शासन ननणणयातील तरतदूीनसुार सहायक अनदुानाचा वापर 
प्रािान्याने कमणचाऱ्याींच्या वेतन व ननवसृ्त्तवेतनासाठी करणे आवश्यक आहे. 
 नगरपररषद ननिीतनू वेतनासाठी कमी पडणाऱ्या रकमेसाठी राज्य 
शासनामाफण त देण्यात येणारे सहायक अनदुानाचा वापर होणे अलभपे्रत आहे. 
 सींबींधित नगरपररषदा व नगरपींचायतीींनी त्याींचे थव-उत्पन्न तसेच, 
शासनाचे सहायक अनदुान यानसुार कमणचारी वेतन व भत्त्यासाठी आवश्यक 
असणारी आवश्यक रक्कम गठीत करुन प्रत्येक महहन्याचे वेतन ववहहत 
वेळेत अदा करणे अलभप्रेत आहे. 
(३) व (४) अिणसींकल्पीत होणारे सहायक अनदुान ववतरणास ववत्त 
ववभागाकडून ववहहत पध्दतीने मान्यता लमळताच नगरपररषद प्रशासन 
सींचालनालयामाफण त नगरपररषदा व नगरपींचायतीींना ववतररत करण्यात येत.े 
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 सन २०१९-२०२० या आधिणक वषाणत ववहहत वेळेत सदर अनदुान प्राप्त 
झाल्याने त ेववतररत करण्यात आले आहे. 
 तिावप, सन २०२०-२०२१ या ववत्तीय वषाणत कोववड-१९ मळेु 
उद् भवलेल्या पररस्थितीत ववत्त ववभागाकडून प्रत्येक महहन्याचे सहायक 
अनदुान हे त्या-त्या महहन्यात ववतररत होत असल्याने, त े प्रत्यक्ष 
नगरपररषदा व नगरपींचायतीींना उपलब्ि होईपयतंच्या प्रकक्रयेसाठी काही 
कालाविी लागला ही वथतसु्थिती आहे. 
 माहे डडसेंबर, २०२० च्या सहायक अनदुान वा्पास काही ताींत्रत्रक 
बाबीींमळेु देयक मींजूरीस उलशरा मान्यता लमळाल्याने त्या महहन्याचे सहायक 
अनदुान प्रत्यक्ष ववतररत होण्यास काहीसा ववलींब झाला. 
 अिणसींकल्पीत होणारे सहायक अनदुान ववत्त ववभागाकडून मान्यता 
लमळाल्यानींतर नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाकड े ववतररत होणे. 
त्याींचेमाफण त कोषागार कायाणलयाची मान्यता घेऊन नगरपररषदा व 
नगरपींचायतीींना अदा होणे अशी प्रकक्रया आहे. सन २०२०-२०२१ या ववत्तीय 
वषाणत कोववड-१९ मळेु उद् भवलेल्या पररस्थितीत ननमाणण झालेल्या 
अडचणीमळेु एकत्रत्रत अनदुान न लमळाल्याने सहायक अनदुान ववतरणास 
सदर प्रकक्रयेमळेु अधिकचा कालाविी लागला. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर महापाशलिेन ेननयमबाह्य िां ्ाट हदल्याबाबत 
  

(१३) * ७२३३ श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू महापाललकेच्या माध्यमातनू तत्कालीन महानगरपाललका आयकु्त 
याींनी कोणतीही ननववदा प्रकक्रया न राबवता पणु्याच्या से्ं र फॉर डवे्हलपमें् 
ॲडव्हान्स ्ेक्नॉलॉजी या कीं पनीला ऍप व डॅशबोडण ्या कामाच े ननयमबा्य 
पध्दतीने कीं त्रा् हदल्याचे माहे जुल,ै २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननववदा प्रकक्रया न राबवता मजीतील व 
हहतसींबींि असणाऱ्या कीं पनीला कायाणदेश देवनू ननयमबा्य काम करणाऱ्या 
अधिकाऱ्याींची चौकशी करण्याबाबत थिाननक लोकप्रनतननिीींनी तक्रार/ननवेदन 
हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) (२), (३) व (४) नागपरू महानगरपाललकेच्या माहहती 
व तींत्रज्ञान ववभागामाफण त, Letter and File Management System 
(LFMS Including Dashboard) आणण Grievance App (Nagpur Live 
City App Including Dashboard) बनववण्यासाठी ररतसर दरपत्रके/आवदन े
बोलाववण्यात आली होती. ही दोन थवतींत्र कामे होती. 
 Letter and File Management System (LFMS Including 
Dashboard) या कामासाठी प्राप्त ०३ दरपत्रके/आवेदनापकैी न्यनूतम   
(रुपये २,९७,३६०/-) दरपत्रक/आवेदनिारक मे.ड्रीमकेअर डवे्हलपसण कन्सल््ीींग 
्ेक्नॉलॉजी, सोलापरू, याींना हदनाींक २४/०२/२०२० रोजी साठी कीं त्रा् आदेश 
हदलेले आहेत. 
 तर, Grievance App (Nagpur Live City App Including 
Dashboard) या कामासाठी ववहहत दरपत्रक/आवेदने मागवनू, प्राप्त ०३ 
दरपत्रक/आवेदनापकैी न्यनूतम (रुपये २,९७,३६०/-) दरपत्रक/आवदेनिारक 
मे.ड्रीमकेअर डवे्हलपसण कन्सल््ीींग ्ेक्नॉलॉजी, सोलापरू याींना सदरचे काम 
हदनाींक ०६/०३/२०२० रोजी देण्यात आलेले आहे. 
 रुपये ०३ लक्षच्या आतील कामे असल्याने आणण याबाबतचे अधिकार 
आयकु्त, नागपरू मनपा याींना असल्याने, सदरची कामे आयकु्त याींच्या 
मींजुरीने देण्यात आलेली असनू, या कामाच्या ननयमबा्यतसेींदभाणत 
कोणत्याही प्रकारची तक्रार महापाललकेकड े प्राप्त झालेली नाही, असे 
महापाललकेच्या अहवालात नमदू करण्यात आले आहे. 

----------------- 
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आिी नगरपररषद (जज.िधाच) येथे प्रधानमां्ी आिास योजनेंतगचत 
बाांधिाम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत 

  

(१४) * ६९१६ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) आवी नगरपररषद (स्ज.विाण) येि े प्रिानमींत्री आवास योजनेंतगणत मींजूर 
असलेल्या बाींिकामास १२ महहने होवनूही ननिी प्राप्त न झाल्याचे हदनाींक   
१२ डडसेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर शहरातील २,१२३ लाभार्थयांचे घराचे बाींिकाम 
अपणूाणवथिेत असल्याने सदर आवासाकरीता त्वरीत ननिी उपलब्ि करून 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. जजतेंद्र आव्हाि : (१) व (२) प्रिानमींत्री आवास योजनेंतगणत आवी 
नगरपररषद, स्जल्हा विाण येिे कें द्रीय मान्यता व सींननयींत्रण सलमतीने 
(CSMC) २१३३ घरकुलाींना मींजूरी हदली आहे. सदर घरकुलाींसाठी राज्य 
हहश्श्याचा रुपये १३०४.८० लक्ष व कें द्र हहश्श्याचा रुपये ६७७.४० लक्ष ननिी 
ववतररत करण्यात आला आहे. 
 प्रिानमींत्री आवास योजनेच्या घ्क क्र.४ BLC अींतगणत पात्र 
लाभार्थयांना राज्य हहश्श्याचा ननिी रुपये १ लाख महाराषर ननवारा ननिीतनू 
सरसक् ववतररत करण्याबाबत हदनाींक ०१/०८/२०१९ रोजी शासन ननणणय 
ननगणलमत करण्यात आला आहे. तसेच, कें द्र हहश्श्याच्या उवणररत ननिीबाबत 
कें द्र शासनाकड ेपाठपरुावा करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील महाआयटी विभागाने मेगाभरतीिरीता िाळ्या यादीत 
समािेश असलेल्या िां पवियाांची ननिि िेल्याबाबत 

  

(१५) * ६८२६ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाि, 
िॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटिर, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, िॉ.िजाहत शमझाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांत आसगाििर, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, 
श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदाशशि खोत, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महाराषर लोकसेवा आयोगाला सक्षम करण्याऐवजी महाआय्ी 
ववभागाने शासकीय सरळ सेवा मेगाभरती परीक्षा प्रकक्रया राबववण्याकरीता 
पात्र ठरववलेल्या चार खाजगी कीं पन्याींपकैी दोन कीं पन्या यापवुी इतर 
राज्याींमध्ये काळ्या यादीत समावेश (ब्लॅक ललथ्ेड) करण्यात आलेल्या 
कीं पन्या असनूही महाआय्ी ववभागाने त्यास मींजूरी हदल्याची बाब हदनाींक  
२० डडसेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर परीक्षा प्रकक्रयेसाठी देशातील ववश्वास ूकीं पन्याींना डावलनू 
महाआय्ीमाफण त पात्र ठरववण्यात आलेल्या चारपकैी एका कीं पनीला उत्तर 
प्रदेश शासनाने माहे म,े २०१९ मध्ये तर दसुऱ् या कीं पनीला महाराषर राज्य 
परीषदेने माहे जून, २०२० मध्ये काळया यादीत समाववष् केल्याचे ननदशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एखाद्या कीं पनीचा काळ्या यादीत समावेश केल्यानींतर त्याच 
कीं पनीला पनु्हा प्रकक्रयेत सामावनू घेण्याबाबत शासनाचे नेमके िोरण काय 
आहे, सदर िोरणाची सववथतर माहहती काय आहे, 
(४) तसेच सदर काळ्या यादीत समावेश असलेल्या बनाव् कीं पनीला कीं त्रा् 
हदल्यामळेु परीक्षा प्रकक्रयेत मोठ्या प्रमाणात गरैप्रकार होण्याची शक्यता 
वाढल्यामळेु उक्त परीक्षा प्रकक्रयेसाठी नामाींकीत कीं पन्याींना कीं त्रा्े देऊन 
अद्यावत पो ण्लच्या उभारणीसाठी तसचे सरळ सेवेची भरती प्रकक्रया पारदशणक  
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होण्याच्या दृष्ीकोनातनू काळ्या यादीतील कीं पनीवर कायमथवरूपी बींदी 
घालण्याबाबत, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) व (२) महाआय्ीने पाठववलेल्या माहहतीनसुार त्याींनी 
प्रलसध्द केलेल्या ननववदेत भाग घेतलेल्या सवण कीं पन्याींची ताींत्रत्रक पडताळणी 
अनतशय का्ेकोर पध्दतीने पार पाडण्यात आली आहे. ताींत्रत्रक पडताळणी 
करीत असताना काळ्या यादीत नावे आढळलेल्या कीं पन्याींना ननववदा 
प्रकक्रयेतनू वगळण्यात आल्या आहेत. उवणररत कीं पन्या ्या कुठल्याही 
सींथिेमध्ये काळ्या यादीत समाववष् नाहीत अिवा काळ्या यादीतनू 
वगळण्यात आल्या बद्दलच े परुावे या कीं पन्याींनी सादर केले आहेत व त्या 
नींतरच या कीं पन्याींची ननवड महाआय्ी याींच्याकडून करण्यात आलेली आहे. 
(३) असे कोणतहेी शासनाच ेिोरण नाही. 
(४) व (५) ननववदेतील अ्ीींनसुार ननवड झालेल्या कीं पन्याींपकैी एखादी कीं पनी 
प्राप्त परुाव्याींनसुार दोषी आढळल्यास त्या कीं पनीस ननवड यादीतनू कमी 
करण्याची तरतदू करण्यात आली आहे. 

----------------- 
  
िजचत नगरपररषद (जज.रायगि) हद्दीत िोतिाल व्यायाम मांहदराच्या 

जागेिर अनधधिृत बाांधिाम होत असल्याबाबत 
  

(१६) * ६३५१ श्री.प्रसाद लाि, श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पिळिर, 
श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कजणत नगरपररषद (स्ज.रायगड) हद्दीत कोतवाल व्यायाम मींहदराच्या 
जागेवर नव्याने होत असलेल्या अनधिकृत बाींिकामा ववरोिात त्वरीत 
कारवाई करण्याची मागणी कजणत नालभक समाज सामास्जक सींथिेमाफण त गत 
दीड वषाणपासनू तहलसलदार, कजणत तसेच मखु्याधिकारी, कजणत नगरपाललका 
आदीींकड ेवारींवार लेखी ननवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर जागेवरील अनधिकृत बाींिकामाबाबत सातत्याने तक्रारी 
करूनही सींबींधित अधिकाऱ्याींकडून कोणतीही कारवाई करण्यात येत 
नसल्यामळेु हदनाींक २ जानेवारी, २०२१ रोजी कजणत मिील नालभक समाज 
बाींिवाींनी दकुाने बेमदुत काळाकरीता बींद ठेवनू ह्ळक चौक येिे आमरण 
उपोषण केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अनधिकृत बाींिकामासींदभाणत वारींवार तक्रारी करूनही 
सदर बाींिकाम आजलमतीस ननषकालसत न करण्याची सवणसािारण कारणे काय 
आहेत,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन दोषीींववरोिात कायदेशीर 
कारवाई करुन अनधिकृत बाींिकाम ववनाववलींब ननषकालसत करण्याच्यादृष्ीने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अशा आशयाचे ननवेदन प्राप्त झाले असल्याच े
नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) रायगड स्जल््यातील कजणत नगरपररषदेच्या हद्दीतील 
कोतवाल व्यायाम मींहदराच्या जागेवरील बाींिकामास हदनाींक १७/०६/२०२० 
रोजी कजणत नगरपररषदेने बाींिकाम नकाशा मींजूर करुन बाींिकाम परवानगी 
हदलेली आहे. त्यामळेु सदरचे बाींिकाम अनधिकृत नसनू त्याबाबतची 
वथतसु्थिती नगरपररषदेतफे वेळोवेळी तक्रारदाराींना कळववण्यात आली आहे. 
 सदर बाबतीत तक्रारदार याींनी उपोषणास बस ू नये म्हणून हदनाींक 
०१/०१/२०२१ रोजी उपववभागीय अधिकारी याींच्याकड ेसनुावणी घेण्यात आली 
होती. त्यानषुींगाने नगरपररषदेतफे कागदोपत्री खलुासा सादर करण्यात आला आहे. 
 तसेच, तक्रारदारामाफण त उपोषणाचा इशारा हदल्यानींतर 
नगरपररषदेमाफण त उपोषण न करण्याचे आवाहन करण्यात आले होत.े तिावप, 
तक्रारदाराने यासींदभाणत उपोषण केले असल्याची वथतसु्थिती नगरपररषदेने 
कळववली आहे.  
 सदरचे बाींिकाम अधिकृत असल्याने कायणवाही करण्यात आली 
नसल्याचे नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद शहरात महापाशलिेच ेस्पेशाशलटी हॉजस्पटल ि स्ितां् 
सांसगचजविय रुग्णालय उभारण्याबाबत 

  

(१७) * ६४७१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : 
हदनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि २८६९ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरात महापाललकेच े एकही थपेशालल्ी हॉस्थप्ल व थवतींत्र 
सींसगणजन्य रुग्णालय नसल्याने रुग्णाींना उपचार लमळण्यास अडचण येत 
असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद शहरात धचखलठाणा औद्याधगक क्षेत्रात कोववड-१९ 
च्या रुग्णाींसाठी २५० खा्ाींचे रुग्णालय तयार करण्याचे प्रथताववत असनू, 
सदर रुग्णालय सींसगणजन्य सािरोग रुग्णालय म्हणनू कायाणस्न्वत होणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सन २०१६-२०१७   
मध्ये थवाईन लल्य,ू सन २०१८ मध्ये छावणी पररसरात डायररयाची      
साि, सन २०१९ मध्ये डेंग्यचूी साि इ. रोगामळेु औरींगाबाद आरोग्य 
व्यवथिेला फार मोठ्या सींक्ाचा सामना करावा लागल्यामळेु थवतींत्र 
सींसगणजन्य रुग्णालय उभारण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) औरींगाबाद महानगरपाललकेचे थपेशालल्ी हॉस्थप्ल व 
थवतींत्र सींसगणजन्य रुग्णालय कायणरत नसनू, सध्या अस्थतत्वात असलेल्या 
महानगरपाललकेच्या आरोग्य यींत्रणेमाफण त शहरातील रुग्णाींना आरोग्य सेवा 
परुववण्यात येत,े ही वथतसु्थिती आहे. 
(२) व (३) औरींगाबाद शहरात धचखलठाणा औद्योधगक क्षेत्रात कोववड-१९ च्या 
रुग्णाींसाठी ३०० खा्ाींच े रुग्णालय कायाणस्न्वत असनू, कोववडची साि 
आ्ोक्यात आल्यानींतर सदर रुग्णालय हे पढेु मराठवाडा ववभागाकरीता 
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सािरोग व सींसगणजन्य आजाराकरीता ससुज्ज असे रुग्णालय उभारण्याचे 
ननयोजन असल्याबाबत औरींगाबाद महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर अजग्नशमन विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१८) * ६४९७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरेिर, िॉ.पररणय फुिे, अॅि.ननरांजन 
िािखरे, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू अस्ग्नशमन ववभागात ८७२ पकैी ६८२ पदे ररक्त असल्याची बाब 
माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकाींच्या सरुक्षेची जबाबदारी अस्ग्नशमन कमणचाऱ्याींकड े
असताना देखील शासनाकडून उक्त प्रकरणी कोणतीही दखल घेतली जात 
नसल्यामळेु सदर ववभागाला सक्षम करण्यासाठी अिणसींकल्पात तरतदू करुन 
ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) नागपरू महानगरपाललकेच्या “अस्ग्नशमन 
व आणणबाणी सेवा” ववभागाच्या, १३ अस्ग्नशमन कें द्राना व या कें द्रासाठी 
आवश्यक, एकूण वेगवेगळ्या ८७२ पदाच्या आकृनतबींिास हदनाींक १२/०५/२०१७ 
च्या शासन ननणणयान्वये मींजुरी देण्यात आलेली आहे. 
 त्यापकैी ०९ अस्ग्नशमन कें द्र सध्या कायणरत असनू, उवणररत       
०४ अस्ग्नशमन कें द्रासाठीच्या आकृनतबींिास भववषयाची गरज ओळखून मींजूरी 
देण्यात आलेली आहे. 
 सध्या कायणरत ०९ अस्ग्नशमन कें द्राकरीता, आकृनतबींिानसुार मींजूर 
६११ पदाींपकैी १७९ पदे कायणरत असनू, ४३२ पदे ररक्त आहेत. 
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 यात मखु्यत्वे, “अस्ग्नशामक ववमोचक” या सरळसेवेने भरती 
करावयाच्या पदाची २९९ इतकी पदे ररक्त असनू, या पदासाठी सेवाप्रवेश 
ननयमातील शकै्षणणक अहणतमेध्ये अींशत: बदल करण्यासींदभाणतील नागपरू 
मनपाचा प्रथताव शासनाच्या ववचारािीन आहे. 
 ररक्त पदाींची भरती व त्यासाठी अिणसींकल्पात ननिीची तरतदू या 
महानगरपाललकेशी सींबींधित बाबी आहेत. महानगरपाललकाींना वेतन/भत्त्यासाठी 
शासनाकडून ननिी हदला जात नाही. 

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाने खलु्या प्रिगाचतील  
उमेदिाराांिर अवियाय िेल्याबाबत 

  

(१९) * ७३६४ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहत शमझाच, श्री.जयांत 
आसगाििर, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.नागोराि गाणार, िॉ.पररणय फुिे, श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद 
पिळिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाराषर लोकसेवा आयोगाने उमेदवाराींसाठी प्रवगाणनसुार कमाल 
सींिीची मयाणदा ननस्श्चत केली असनू त्यानसुार यापढेु खलु्या प्रवगाणतील 
उमेदवाराींना सहा वेळा तर इतर मागासवगण प्रवगाणतील उमेदवाराींना नऊ वेळा 
परीक्षा देता येईल तसेच अनसुधूचत जाती, जमाती प्रवगाणतील उमेदवाराींना 
कमाल सींिीींची कोणतीही मयाणदा घालण्यात आलेली नसनू एमपीएससी 
पररक्षेत ओबीसी व खुल् या प्रवगाणसाठी सींिीची अ् घातल्यामळेु ग्रामीण व 
गरीब ववद्यार्थ यांसाठी ही अ् जाचक आणण अन् यायकारक असनू घ्नेचे 
उल् लींघन करणारी असल् याने तात् काळ मागे  यावी यासाठी राजूरा तहलसलदार 
(स्ज.चींद्रपरू) याींच् याकड े ननवेदन देवनू मागणी करण् यात आल् याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२१ च् या दसुऱ् या आठवड्यात ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर बदल सन २०२१ मध्ये होणाऱ्या सवण परीक्षाींसाठी लाग ू
असतील तसेच जर उमेदवाराने पवूण परीक्षेत भाग घेतला असेल तर त्याचा 
एक अ े्ंम्प् नोंदववला जाईल, तसेच पवूण परीक्षेच्या कोणत्याही एका पेपरला 
उमेदवाराने हजेरी लावली तर त्याची ही सींिी यापढेु ग्रा्य िरली जाणार 
असल्यामळेु एमपीएससीचा हा ननणणय खलु्या प्रवगाणतील उमेदवाराींसाठी 
अन्यायकारक असनू कररअरबाबत भेदभाव होत असल्यामळेु ववद्यार्थयांवर 
मानलसक दबाव येणार असल्याची भावना खुल्या प्रवगाणतील उमेदवारात 
ननमाणण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यात शासकीय पद भरतीची प्रकक्रया राबववण्यासाठी महाराषर 
लोकसेवा आयोगासोबतच (एमपीएससी) “महाआय्ी”ची नवी आय्ी कीं पनी 
प्रथताववत आहे, मात्र हदनाींक ४ मे, २०२० च्या पदभरती थिधगतीच्या शासन 
ननणणयात बदल झाल्यालशवाय सवण ववभागामध्ये पद भरती सरुु होणे शक्य 
नसल्यामळेु शासनाने सदर शासन ननणणयात बदल करुन पद भरतीवरची 
थिधगती उठववण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदरहू पररस्थितीचा ववचार करून ओबीसी व 
खुल्या प्रवगाणतील उमेदवारासाठी कमाल मयाणदेच्या ननणणयावर पनुववणचार 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर लोकसेवा आयोगाने त्याींच्याथतरावर ववलभन्न थपिाणपरीक्षाींमध्ये 
भाग घेणाऱ् या उमेदवाराींसाठी सींिीची मयाणदा घालण्याबाबत हदनाींक        
३० डडसेंबर, २०२० रोजी घोषणा केली आहे. भारतीय सींवविानानसुार महाराषर 
लोकसेवा आयोगास थवायत्त दजाण असनू आयोगाने त्याींच्याथतरावर घेतलेल्या 
ननणणयाच्या अनषुींगाने आयोगासोबत शासनथतरावर पत्रव्यवहार करण्यात येत 
आहे. 
(३) राज्यात कोववड-१९ च्या सींसगणजन्य रोगाच्या प्रादभुाणवास आळा 
घालण्यासाठी लाग ू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमळेु सन २०२०-२०२१ या 
ववत्तीय वषाणत महसलूावर मोठ्या प्रमाणात घ् झाललेी आहे. तसेच, राज्यात 
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कोरोनाबाधित रुग्णाींच्या सींख्येत मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली वाढ व त्या 
अनषुींगाने घातलेले अनेक ननबिं यामळेु महसलू प्राप्त होत नाही. त्यामळेु 
राज्याच्या अिणव्यवथिेवर होणारे ववपरीत पररणाम लक्षात घेऊन ववववि 
उपाययोजना राबववण्याचा तसेच शासकीय अधिकारी/कमणचारी याींच्या बदली, 
भरतीवर ननबिं घालण्याचा व इतर आवश्यक उपाययोजना करण्याचा ननणणय 
हदनाींक ४ मे, २०२० च्या शासन ननणणयाव्दारे घेण्यात आलेला आहे. उपरोक्त 
पररस्थितीत बदल झालेला नसला तरी पद भरतीच्या अनषुींगाने त्या त्या 
ववभागाच्या मागणीनसुार अत्यावश्यक पदे भरण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी 
मान्यता हदली आहे. 
(४) उपरोक्त उपप्रश्न क्र.२ प्रमाणे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िल्याण-िोंबबिली महानगरपाशलिा (जज.ठाणे) हद्दीतील  
तलािाांची स्िच्छता िरण्याबाबत 

  

(२०) * ७०५० श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका (स्ज.ठाणे) हद्दीतील ४२ तलावाींमध्ये 
कचरा साचल्याने मोठ्या प्रमाणात दगुिंी ननमाणण झाल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कचऱ्यामळेु जीव सषृ्ीस व नागररकाींच्या आरोग्यास 
िोका ननमाणण होत असल्याने तलावाींची थवच्छता करण्याबाबत शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका क्षेत्रात 
एकूण ४१ तलाव असनू कल्याण (प.ु) ववठ्ठलवाडी येिील तलाव शहराच्या 
मध्यवती भागात आहे. 
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 सदर तलावामध्ये कचरा साचल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये 
ननदशणनास आल्यानींतर सदर तलावाची साफसफाई करण्यात आलेली आहे.  
 ववठ्ठलवाडी येिील तलावाींची ननयलमत थवच्छता व देखभाल 
करण्यासाठी ३ वषाणकरीता महानगरपाललकेने ठेकेदाराची ननयकु्ती केलेली आहे. 
 महानगरपाललका क्षते्रातील इतर तलावाींची आवश्यकतनेसुार 
महानगरपाललकेमाफण त थवच्छता करण्यात येत असल्याचे, कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
अििली-भुतिली (महापे) ि िोपरखरैणे येथील आहदिासी पाड्यातील 

नागररि मूलभूत सुविधापासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(२१) * ७०९६ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, िॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) अडवली-भतुवली (महापे) व कोपरखैरणे येिील आहदवासी पाड्यातील 
नागररक मलूभतू सवुविाींपासनू वींधचत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, आहदवासी घरकुल योजनेंतगणत महापाललकेच्यावतीने लाखो 
रुपये खचूणनही आहदवासी पाड्याींमध्ये राहणाऱ्या नागररकाींना कोणताही 
शासकीय लाभ लमळाला नसल्यामळेु त े कुडाच्या, काट्याच्या झोपड्याींमध्ये 
रहात असल्याने सदरहू दरुवथिा झालेल्या २२ झोपडीिारकाींना 
महापाललकेमाफण त मोफत पक्की घरे बाींिून देण्याचे ननयोजन आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त हठकाणी सावणजननक थवच्छतागहृात गत चार त े पाच 
महहन्यापासनू पाणी नसल्याचे ननदशणनास आले असनू कामगाराींकडून 
वेळच्यावेळी साफसफाई होत नसल्याने अनेक लोकाींना उघड्यावर शौचाला 
जावे लागत असल्याच्या तक्रारी थिाननक आहदवासी नागररकाींनी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त हठकाणी थमशानभमूीतील मतृदेह जाळण्याचा लोखींडी 
साींगाडा गींजून वाकलेल्या अवथिेत असनू आरसीसी ग्ाराची सींख्या कमी 
असल्यामळेु घरातील साींडपाणी रथत्यावरून वाहत असनू डासाींचा प्रादभुाणव 
वाढल्याने नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आले आहे, तसेच नागरी आरोग्य 
कें द्राची सोय नसल्यामळेु महहलाींना प्रसतुीच्या वेळी अनेक समथयाींना सामोरे 
जावे लागत असनू प्रसतुीकरीता तीन ककलोमी्र अींतरावरील महापे येिे जावे 
लागत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:स्थिती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) अडवली-भतुवली येिील २२ झोपडीिारकाींना नवी मुींबई 
महानगरपाललकेमाफण त आहदवासी घरकुल योजनेंतगणत पक्की घरे बाींिून 
देण्यात येत आहेत. 
 सद्य:स्थितीत २२ घराींपकैी ०५ घराींचे काम पणूण झालेले आहे. उवणररत 
घराींचे काम प्रगतीपिावर आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 नवी मुींबई महानगरपाललकेमाफण त अडवली-भतुवली या हठकाणी 
थवच्छतागहृासाठी ०५ कीं ्ेनर पध्दतीच ेशौचालय असनू त्यामध्ये १० बठैका 
उपलब्ि आहेत. तसेच ०१ पक्के थवरूपाच े शौचालय असनू त्यामध्ये ०८ 
बठैका उपलब्ि आहेत. 
 सदर थवच्छतागहृाींमध्ये २४ तास पाणी उपलब्ि होऊ शकेल याकरीता 
५००० लल्र क्षमतचे्या पाण्याच्या ्ाक्या बसववण्यात आलेल्या आहेत तसेच 
पाणी कमी पडू नये यासाठी बोअर वेलची देखील व्यवथिा करण्यात आलेली 
आहे. 
 थवच्छतागहृाींची देखभाल व दैनींहदन साफसफाई करणेकरीता 
कीं त्रा्दाराची नेमणकू करण्यात आलेली असनू त्याींच्यामाफण त हदवसातनू २ त े
४ वेळा साफसफाई करण्यात येत.े 
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 थवच्छ भारत अलभयानाींतगणत सवण थवच्छतागहृाींची दरुूथती करण्यात 
आलेली असनू सवण थवच्छतागहेृ ससु्थितीत आहेत. 
(४) व (५) अडवली-भतुवली येिील थमशानभमुीचे नवी मुींबई 
महानगरपाललकेमाफण त नतुनीकरण करण्यात आलेले आहे. मतृदेह 
जाळणेसाठीचा लोखींडी साींगाडा तसेच थमशानभमुीचे पत्र ेनव्याने बसववण्यात 
आलेले आहेत. 
 या पररसरातील ग्ाराींच ेबाींिकाम करण्यात आलेले असनू, ज्या ज्या 
हठकाणी ग्ारे तु् लेली होती त्याींची दरुूथती करण्यात आलेली आहे.  
 अडवली-भतुवली या गावालगतच १ कक.मी. अींतरावर महापे येिे 
नागरी आरोग्य कें द्र कायणरत असनू नागररकाींना सवण प्रकारच्या प्रािलमक 
आरोग्य सेवा उपलब्ि करून देण्यात येत आहेत. 
 अडवली-भतुवली या क्षेत्रातील नागररकाींसाठी रथत,े ग्ार, पदपि, 
वपण्याचे पाणी, खेळाचे मदैान, हदवाबत्ती व आरोग्य सवुविा उपलब्ि करून 
देण्यात आलेल्या असनू यापढेुही त्या ननयलमत सरुू ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील 
असल्याच,े नवी मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुखेि (जज.नाांदेि) येथील िृषी उत्पविन बाजार सशमती  
यािाचतील भूखांिधारिाांनी महसूल थिविल्याबाबत 

  

(२२) * ६७१७ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगाििर, िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मखुेड (स्ज.नाींदेड) कृषी उत्पन्न बाजार सलमतीच्या मखु्य याडाणतील भखूींड 
िारकाींनी नगरपररषदेकडून नाव पररवतणन व बाींिकाम परवानगी न घेताच 
अनधिकृत बाींिकाम करुन नगरपररषदेचा लाखो रुपयाींचा महसलू िकववला 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 



33 

(२) असल्यास, कृषी उत्पन्न बाजार सलमतीच्या मखु्य याडाणतील भखूींडाचा 
भाडपेट्टी करार करुन ररतसर नगरपररषदेकड ेनाव पररवतणनाची कायणवाही करुन 
मालमत्ता नोंदणी पथुतकात नाव नोंद करणे आवश्यक असतानाही बहुसींख्य 
भखूींड िारकाींच े नाव पररवतणन झालेले नसल्यामळेु उक्त नगरपररषदेला 
लमळणारा महसलू िककत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मखुेड कृषी उत्पन्न 
बाजार सलमतीच्या मखु्य याडाणतील भखूींड िारकाींववरोिात कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अींशतस खरे आहे. 
 तिावप, नकुत्याच प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी 
करण्यात येत असल्याच े स्जल्हाधिकारी, नाींदेड याींनी अहवाल सादर केला 
आहे. 
(२) अींशतस खरे आहे. 
 मखुेड नगरपररषदेच्या मालमत्ता रस्जथ्रमध्ये नावे नोंदववलेल्या 
मालमत्ता िारकाींकडून कर वसलूीची कायणवाही सरुु आहे. अन्य मालमत्ता 
िारकाींचा शोि घेण्याची प्रकक्रया सरुु असल्याबाबत स्जल्हाधिकारी, नाींदेड याींनी 
अहवाल सादर केला आहे.  
(३) मखुेड नगरपररषदेकड ेप्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने, कृषी उत्पन्न बाजार 
सलमती, मखुेड येिील मालमत्ता िारकाींची माहहती मागववण्यात आली असनू, 
सदर प्रकरणी ननयमानसुार कायणवाही/चौकशी सरुु असल्याबाबत मखु्याधिकारी, 
मखुेड नगरपररषद याींनी अहवाल सादर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील साांिपाणी समुद्रात सोिण्यापूिी योग्य प्रकक्रया िरण्याबाबत 

  

(२३) * ६६०२ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाि : 
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील साींडपाणी समदु्रात सोडण्यापवूी महापाललकेने त्यावर योग्य ती 
प्रकक्रया केल्यानींतर अरबी समदु्रात सोडावे तसेच सदर साींडपाण्यावर 
महानगरपाललका प्रशासन प्रकक्रया करत े की नाही हे तपासनू त्याबाबतचा 
अहवाल दर तीन महहन्याींनी महापाललकेकडून महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळाने मागवनू यावा असे आदेश मुींबई उच्च न्यायालयाने माहे जुल,ै 
२०१९ मध्ये देवनूही उक्त आदेशाच े पालन करण्यात येत नसल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवूी लस्ीझन सकण ल फॉर सोशल वेल्फेअर अॅण्ड एज्यकेुशन 
या सींथिेच्यावतीने मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहहत 
याधचकेची दखल घेवनू मुींबई उच्च न्यायालयाने महानगरपाललका प्रशासन 
तसेच महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण महामींडळाला सदर आदेश माहे जुल,ै २०१९ 
मध्ये हदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परदेशात साींडपाणी व कचरा समदु्रात सोडण्यापवूी त्याच्यावर 
शाथत्रोक्त पध्दतीने ववल्हेवा् लावली जात े परींत,ु मुींबई महानगरपाललका 
प्रकक्रया न करताच कचरा व साींडपाणी समदु्रात सोडत असल्यामळेु या 
कचऱ्याच ेववघ्न न होताच ला्ेव्दारे ककनाऱ्यावर कचरा जमा होत असल्याच े
ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर न्यायालयाच्या आदेशाच े उल्लींघन 
करणाऱ्याींववरोिात जबाबदारी ननस्श्चत करून ववनाववलींब कोणती कायदेशीर 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) मुींबईतील साींडपाण् याची एकूण आठ साींडपाणी प्रकक्रया 
कें द्रातनू खालीलप्रमाणे ववल् हेवा् लावली जात े:-  
 लव् हग्रोव् ह व वाींदे्र साींडपाणी सवुविा कें द्रामध् ये मलजलावर प्रािलमक 
प्रकारची प्रकक्रया करुन ३.५ कक.मी. लाींब समदु्रात पातमखुाव् दारे सोडण् यात येत.े 
 वसोवा, घा्कोपर व भाींडुप मलजल प्रकक्रया कें द्र व वातीत तलाव या 
हठकाणी मलजलावर स्व्दथ तरीय प्रकक्रया करुन मलजल अनकु्रमे मालाड व 
ठाणे खाडीत सोडले जात.े 
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 चारकोप व कुलाबा मलजल प्रकक्रया कें द्र अलीकडचे अद्ययावत 
करण् यात आले असनू, तिेे मलजलावर त्रत्रथ तरीय प्रकक्रया करुन मलजल 
सोडण् यात येत आहे. 
 मालाड येिील मलजल प्रकक्रया कें द्र येिे प्रािलमक प्रकक्रया केलेले 
मलजल मालाड खाडीत सोडले जात.े 
 सदर आठ मलजल प्रकक्रया कें द्राींपकैी सात जागी (मालाड मलजल 
कें द्र वगळून) महाराष र राज् य प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने आखून हदलेल् या जुन् या 
मानकानसुार योग् य ती प्रकक्रया करुन प्रकक्रया केलेले साींडपाणी 
महानगरपाललकेमाफण त समदु्रात/खाडीत सोडले जात ेव महाराष र राज् य प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळाकडून मलजलाच् या नमनु् याची वेळोवेळी चाचणी केली जात.े 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण महामींडळाने हदनाींक ११/०९/२०१९ रोजी हदलले्या 
ननदेशानसुार सध्या अस्थतत्वात असलेली साींडपाणी प्रकक्रया कें दे्र अद्ययावत 
करण्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त योस्जले असनू, त्यानषुींगाने ननववदा 
प्रकक्रया सरुु आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललका हद्दीतील मलनन:थसारण सिुारण्याकरीता 
चार घ्काींमध्ये कृती आराखडा तयार करण्यात आला असनू, पहहल्या 
घ्कानसुार अस्थतत्वात असलेल्या रथत्यावर ९३.६८ कक.मी. लाींबीच्या 
वाहहन्या ्ाकण्याचे उहद्दष् सन २०२३-२०२४ पयतं करण्याचे ननयोस्जत असनू, 
आजपयतं १५.०५ कक.मी. लाींबीचे काम पणूण झाले आहे. तसेच ५१.१५ कक.मी. 
लाींबीचे मलनन:थ सारण वाहहनीचे काम प्रगतीपिावर आहे. 
 दसुऱ्या घ्कानसुार ववकास ननयोजनातील अववकलसत अनतक्रलमत 
रथत े आणण झोपडपट्टी पनुववणकास आराखड्यामिील रथत्याींवर १४३ कक.मी. 
लाींबीच्या मलजल वाहहन्या ्ाकण्याच्या कामाींचा समावेश आहे. 
 नतसऱ्या घ्कानसुार त्रबनपासाळी प्रवाहाच्या माध्यमातनू नद्याींमध्ये 
ववसगण होत असणाऱ्या मलजलास अ्काव करुन अस्थतत्वात असलेल्या 
मलनन:थ सारण वाहहनीस वळववण्याकरीता ककीं वा नवीन मलनन:थ सारण 
वाहहनीचे जाळे ननमाणण करुन सदर मलजल हा मलजल प्रकक्रया कें द्रापयतं  
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वाहून नेण्याकरीता बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने ननयकु्त केलेल्या 
सल्लागारामाफण त कृती आराखडा तयार करण्यात आला असनू त्याबाबतची 
माहहती खालीलप्रमाणे आहे :-  
 लमठी नदीत ववसगण होणाऱ्या त्रबनपावसाळी प्रवाहास अ्काव 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे चार ्प्प्याींमध्ये ननयोजन करण्यात आले आहे :- 

 पहहल्या ्प्प्याच्या कामाच े कायाणदेश माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये 
देण्यात आले असनू सदर काम प्रगतीपिावर आहे. 

 दसुऱ्या ्प्प्याच्या कामाचे कायाणदेश देण् यात आले असनू, सदर काम 
प्रगतीपिावर आहे. 

 नतसऱ्या ्प्प्यातील कामाच्या ननववदा तयार करण् याचे काम 
प्रगतीपिावर आहे. 

 चौर्थया ्प्प्यातील कामाची ननववदा मागववण् यात आली आहे. 
 तसेच दहहसर, पोईसर वालभ् आणण ओलशवरा नद्याींच्या कामाींची 
ननववदा सिुारीत साींडपाणी ववसगण मानकाींच्या अनषुींगाने 
महानगरपाललकेमाफण त मागववण्यात आलले्या आहेत. 
 चौर्थया घ्कानसुार थवच्छ भारत, थवच्छ महाराषर, थवच्छ मुींबई 
अलभयानाींतगणत झोपडपट्टी ककीं वा इतर लहान रथत्यावर घनकचरा ववभागाींतगणत 
मलनन:थ सारण सवुविा परुववण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अरबी समुद्रातील प्रस्तावित छ्पती शशिाजी महाराज स्मारिाच्या 
बाांधिामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२४) * ६६९४ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, िॉ.सधुीर ताांबे, 
िॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.राजेश राठोि : हदनाांि १५ 
डिसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि २९०२ ला हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अरबी समदु्रातील प्रथताववत छत्रपती लशवाजी महाराज थमारकाच्या 
बाींिकामासाठी तत्कालीन शासनाने ताींत्रत्रक व प्रशासकीय मान्यता न घेता 
ननयमभींग केल्याबाबत महालेखापालाींनी सन २०१९-२०२० या दरम्यान आक्षेप 
घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अरबी समदु्रातील प्रथताववत छत्रपती लशवाजी महाराज 
थमारकाच्या बाींिकामाच्या कामात ननयमभींग झाल्याप्रकरणी तत्कालीन 
शासनाने राबववलेल्या ननववदा प्रकक्रयेबाबत आढावा घेण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आढाव्यात काय आढळून आले व त्यानसुार शासनाने 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
 महालेखापालाींनी सन २०१९-२०२० या दरम्यान आक्षेप घेतले आहेत. 
(२) व (३) यासींदभाणत मींत्रालयथतरावर आढावा बठैक घेण्यात आली आहे. 
महालेखाकाराींना सादर झालेल्या अनपुालनावर अद्याप महालेखाकाराींकडून 
त्याींचे उत्तर/भाषय प्राप्त झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शसांधदुगुच ि िोल्हापूर जजल्हयाांना जोिणाऱ् या  
िुिाळ घाटाच्या िामाबाबत 

  

(२५) * ६७१० श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लस ींिुदगुण व कोल्हापरू या दोन स्जल्हयाींना जोडणाऱ् या भरैीची पाणदा हा 
शीतकाललन घा् अींजनी (ता.कुडाळ) व पा्गाींव (ता.भदुरगड, स्ज.कोल्हापरू) 
दरम्यान असनू केवळ ४.५ कक.मी. अींतराच्या घा्ाचे काम अपणूाणवथिेत 
असनू सावणजननक बाींिकाम ववभाग व वन ववभागाचे सभनूतक सवेक्षण करुन 
केवळ ३२ को्ी रुपयाींचा खचण ननिाणररत केलेला कुडाळ घा् पणूण झालेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर घा् रथत्याचे अपणूाणवथिेत असलेले काम ववनाववलींब 
पणूण करण्याकरीता पररसरातील ग्रामथिाींनी गत २ वषाणपासनू सातत्याने 
मा.सावणजननक बाींिकाम मींत्री व मा.पालकमींत्री आहदींकड े लेखी ननवेदनाव्दारे 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सावींतवाडी त ेकोल्हापरू अींतर सध्या अस्थतत्वात असलेल्या 
आींबोली, फेडा करुळ, भईुबावडा घा् मागाणपेक्षा ४५ कक.मी. अींतराने तसेच 
वेंगलुाण त ेकोल्हापरू अींतर ५५ कक.मी. ने कमी होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) प्रश्नाींककत लसींिदुगुण-कोल्हापरू या स्जल्हयाींना 
जोडणाऱ् या घा् मागाणचे प्रािलमक सव्हेक्षण करण्यात आले असनू, त्यानसुार 
एकूण ५.११० कक.मी. घा् मागाणचे बाींिकाम करणे आवश्यक आहे. 
 सदर घा् मागाणच्या लाींबीपकैी ४.११० कक.मी. लाींबी वनक्षेत्राच्या 
हद्दीतनू जात.े त्यापकैी ३.११० कक.मी. लाींबी लस ींिुदगुण स्जल््यात व १.०० 
कक.मी. लाींबी कोल्हापरू हद्दीत येत.े 
 सदर घा् रथता बाींिकामासाठी अींदास्जत खचण रुपये ३२.३६ को्ी 
इतका असनू, या घा् रथत्याचे काम कोणत्याही योजनेतनू मींजूर नसल्याने 
अद्याप पणूण झालेले नाही. 
(२) याबाबत श्री.बाळा सावींत, अध्यक्ष ्ाळींबा िरणग्रथत कृनत सलमती, म.ु 
दकुानवाड याींच ेहदनाींक २८/०६/२०१६ चे ननवेदनाव्दारे मागणी करण्यात आली 
आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) प्रश्नािीन लसींिदुगुण-कोल्हापरू या दोन स्जल्हयाींना जोडणाऱ् या घा् 
मागाणबाबत ननकष, मींजुरी व ननिी उपलब्ितचे्या अिीन राहून काम हाती 
घेण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
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सािचजननि बाांधिाम विभागाांतगचत नेमलेल्या  

िां ्ाटदाराने गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
  

(२६) * ६८८० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा व वालशम स्जल् ्यामध्ये गत दोन वषाणत हॅम अींतगणत डडपीआरच े
काम गरैकायदेशीरररत् या मोबालाईजेशन चाजेस घेवनू कीं त्रा्दाराींनी आपले 
काम बींद केल् यामळेु नागररकाींची गरैसोय होत असल् याची बाब माहे सप् ्ेंबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, हायत्रिड अॅन् यईु्ी अींतगणत अकोला, वालशम व बलुढाणा 
स्जल् ्याला जोडणाऱ् या शगेाींव पालखी मागाणच् या सिुारणा कामाकरीता सिुीर 
कीं थरक्शन ईन् रा थ पसे, शगेाींव पालखी मागण प्रा. लललम्ेड या कीं त्रा्दाराला 
माहे फेिवुारी, २०१९ मध् ये मोबालाईजेशन चाजेस पो्ी रूपये १८.५५ को्ी 
देण् यात आले असनूही सदर कीं पनीने आजपावेतो आपले कायण पणूण केल े
नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त हठकाणी सदर कीं त्रा्दाराींच् या मजीतनू सावणजननक 
बाींिकाम ववभागाने डडपीआरसाठी एजन् सी नेमली अशी तक्रार करण् यात आली 
असल्यामळेु उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार दोषी कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, खरे आहे. 
 सदर अजण हदनाींक १८/९/२०२० रोजी प्राप्त झाला आहे. सदर अजाणवर 
मखु्य अलभयींता, सावणजननक बाींिकाम प्रादेलशक ववभाग, अमरावती 
याींच्याकडून हदनाींक ०६/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये अहवाल मागववण्यात 
आला आहे. 
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(२) होय. 
 कीं त्रा्दाराला करारनाम्यातील अ्ीच्या अिीन राहून मोबालाईजेशन 
ॲडव्हान्स देणेबाबत कायणवाही हदनाींक ०६/०२/२०१९ रोजी करण्यात आली 
होती. 
 सींबींधित कीं त्रा्दारास कायणकारी अलभयींता, सा.बाीं. ववभाग,     
अकोला याींचेकडून Appointed Date हदनाींक ०५/०२/२०१९ रोजी      
देण्यात आली आहे. त्यानसुार कामाचा कालाविी २४ महहने म्हणजेच   
हदनाींक ०४/०२/२०२१ पयतं होती. कें द्र शासनाच्या ितीवर राज्य      
शासनाने राज्यातील कोरोना सािीच्या प्रादभुाणवामळेु हायत्रिड ॲन्यईु्ी   
अींतगणत सरुु असलेल्या कामाींना ६ महहन्याींची मदुतवाढ हदलेली         
आहे. त्यानषुींगाने सदर काम पणूण करण्याचा हदनाींक ४/८/२०२१ असा     
आहे. 
 सद्य:स्थितीत या प्रकल्पाच ेकाम प्रगतीपिावर आहे. कीं त्रा्दार सदर 
काम ववहीत गतीने करीत नसल्याने, करारनाम्यातील अ् क्र.१२.३.१ नसुार 
प्रनतहदन रुपये १,८५,५००/- प्रमाणे एकूण रुपये १,८५,५०,०००/- इतकी 
दींडात्मक नकुसान भरपाई आकारण्यात आली आहे. 
(३) नाही, अशी कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
 सदर प्रकरणी नमदू करण्यात येत े की, हायत्रिड ॲन्यईु्ी अींतगणत 
कामाींबाबत ववहहत शासन ननयमाींचे तींतोतींत पालन करण्याच े आदेश 
असल्याने कें द्राप्रमाणेच खलु्या ऑनलाईन थपिाणत्मक पध्दतीने ई-ननववदा 
मागवनू ननयमानसुार ताींत्रत्रक व आधिणक क्षमताबाबतची अहणता पणूण करीत 
असलेल्या ननम्नत्तम कीं त्रा्दाराची डडपीआर कन्सल् ी्ंन्् म्हणून नेमणकू 
करण्यात आलेली आहे. सदर नेमणूक ही ननयमानसुार करण्यात आलेली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मौजे धचतळसर, मानपािा (ता.जज.ठाणे) येथील  
क्षे्ािरील नोंद िमी िेल्याबाबत 

  

(२७) * ७४४० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाि, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े धचतळसर, मानपाडा (ता.स्ज.ठाणे) येिील सव्हे क्रमाींक ६१/१ व 
६१/२ च्या क्षेत्रावरील नोंद कमी केल्याबाबत मा.ववरोिी पक्षनेता, वविान 
पररषद याींनी स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींना हदनाींक ७ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास पत्र ललहून कारवाईची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) मा.ववरोिी पक्षनेता, वविान पररषद याींनी 
स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींना हदनाींक ७ जानेवारी, २०२१ रोजी पत्र हदले आहे, ही 
बाब खरी आहे.  
(२) कें द्र शासनाने मळू नागरी जमीन (कमाल िारणा व ववननयमन) 
अधिननयम, १९७६ ननरलसत केल्यानींतर नागरी जमीन (कमाल िारणा व 
ववननयमन) ननरसन अधिननयम, १९९९ राज्य शासनाने हदनाींक २९/११/२००७ 
पासनू थवीकृत केला आहे. सदर ननरसन अधिननयमानसुार ववववि 
प्रयोजनासाठीच े कलम २० खालील सु् ीचे आदेश (Exemption orders), 
त्याखालील कायणवाही आणण नाजकिा कलम १०(३) व १०(५) अन्वये सींपाहदत 
केलेल्या जलमनीींवरील कायणवाही सींरक्षक्षत आहे.  
 मौजे-धचतळसर मानपाडा, ता.स्ज.ठाणे येिील स.क्र.६१/१ प ै मिील 
३५,१५६.१८ चौ.मी. क्षते्रावर नाजकिा कलम २० अन्वये औद्योधगक 
प्रयोजनािण सु् ीचे आदेश ननगणलमत करण्यात आलेले आहेत. नाजकिा कलम 
२० अन्वये औद्योधगक प्रयोजनािण सु्  देण्यात आलेल्या जलमनीच्या वापर 
बदलाच्या अनषुींगाने शासन ननणणय हदनाींक २३/११/२००७ अन्वये िोरण 
ननस्श्चत करण्यात आले आहे. तद्नींतर स्व्दसदथयीय सलमतीने केलले्या 
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लशफारशी ववचारात घेऊन नाजकिा कलम २० अन्वये ववववि प्रयोजनािण सु्  
देण्यात आलेल्या जलमनीींबाबत शासन ननणणय हदनाींक ०१/०८/२०१९ नसुार 
िोरणात्मक ननणणय घेण्यात आला आहे. सबब मौजे-धचतळसर मानपाडा 
येिील स.क्र.६१/१ प ै मिील औद्योधगक प्रयोजनािण सु्  देण्यात आलेल्या 
क्षेत्राबाबत शासन ननणणय हदनाींक ०१/०८/२०१९ नसुार कायणवाही होणे अपेक्षक्षत 
आहे.  
 सबब, सदर प्रकरणी चौकशी करून थवयींथपष् अलभप्रायासह सववथतर 
वथतसु्थिती दशणक अहवाल स्जल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, ठाणे याींचेकडून 
शासन पत्र हदनाींक २५ फेिवुारी, २०२१ अन्वये मागववण्यात आला असनू, 
सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर प्रथततु प्रकरणी कायणवाही करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचारािीन आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

मांठा ते विजापूर (ता.शलेू, जज.परभणी) राष्ट् रीय महामागाचच े
 िाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेअसल्याबाबत 

  

(२८) * ७१५६ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींठा त ेववजापरू (ता.शले,ू स्ज.परभणी) राष रीय महामागण क्र. ५४८-बी या 
रथ त् यावर देवगाव फा्ा-सेल,ू सेल-ूपािरी, पािरी-सोनपेठ अशा मोठ्या गावाींचा 
समावेश होतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त रथ त् याची ददुणशा झाल् यामळेु अपघाताच्या प्रमाणात 
वाढ झाल्याने अनेक तक्रारी झाल् यानींतर शासनाने उपरोक् त रथ त् याकरीता 
ननिी मींजूर करून खड्ड े बजुववण् याचे काम सरुू केले असता सदर काम 
अत् यींत ननकृष ् दजाणचे होत असल्याचे ननदशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर रथ त् याचे काम हे कीं त्रा्दार व सींबींधित अलभयींत्याींच्या 
मजीप्रमाणे सरुू असनू लोकप्रनतननिीींनी याबाबत तक्रार करुनही कोणतीही 
कारवाई करण्यात आली नसल्याचे ननदशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधित अलभयींता व कीं त्रा्दाराींवर कारवाई 
करुन उक्त रथत्याच े काम ववनाववलींब पणूण करण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) राषरीय महामागण क्र.५४८ बी मिील अ) देवगाव फा्ा त ेसेल ू
मिील २०.०० कक.मी. पकैी १५.०० कक.मी. च ेकाम, ब) सेल ूत ेपािरी मिील 
२२.५० कक.मी. पकैी १५.०० कक.मी. चे काम तसेच क) पािरी त े सोनपठे 
मिील १८.५० कक.मी. पकैी १५.५० कक.मी. चे काम ही कामे ननयतकालीक 
दरुुथतीींतगणत प्रगतीपिावर आहेत. सद्य:स्थितीत सदर रथत्याींवरील 
डाींबरीकरण व नतुनीकरणाचे प्रगतीपिावरील काम मानकानसुार 
गणुवत्तापवूणक करुन घेण्यात येत आहे व उवणरीत कामे लवकरच पणूण 
करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाशलिेमाफच त हुतात्म्याांच्या िारसाांना  
सदननिा शमळण्याबाबत 

  

(२९) * ७६०१ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश 
चव्हाण : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने सचुववलेल्या सन २०३४ चा ववकास आराखडा 
शासनाकड े फेरबदलाींसह मींजुरीकरीता सादर केला असनू त्यामध्ये 
थवथतदरातील घराींसाठी काही उपाय व िोरणे, काही भखूींड राखीव ठेवले 
आहेत मात्र, त्यात सींयकु्त महाराषराच्या लढ्यातील हुतात्म्याींच्या वारसाींना 
सदननका देण्याबाबत कोणत्याही िोरणाचा उल्लेख नसल्याचे आढळून आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबईतील धगरणी कामगार तसेच वारसाींना सदननका देण्याच े
प्रथताववत असनू त्याच ितीवर सींयकु्त महाराषराच्या लढ्यात हुतात्मा 
पत्करलेल्या १०७ हुतात्म्याींच्या वारसाींना महापाललकेकडून बाींिण्यात येणाऱ्या 
दहा लाख सदननकाींमिील एक सदननका देण्यात यावी असा ननणणय 
महानगरपाललकेने घेतला असल्याचे हदनाींक २६ नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहृन्मुींबई महापाललकेने घेतलेल्या सदर ननणणयास मान्यता 
लमळण्याकरीता सदर प्रथताव महापाललकेने माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान शासनाकड े मींजुरीसाठी पाठववला असल्याचे ननदशणनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने महानगरपाललकेने पाठववलेल्या सदर 
प्रथतावावर ननणणय घेवनू कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ 
चे कलम २६ अन्वये बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने बहृन्मुींबई प्रारुप ववकास 
योजना-२०३४ हदनाींक २७/०५/२०१६ रोजी प्रलसध्द करुन त्यावर पढुील 
विैाननक कायणवाही पणूण करुन सिुारणेसह कलम ३० अन्वये मींजूरीसाठी 
शासनास सादर केली. शासन नगर ववकास ववभागाने हदनाींक ८/०५/२०१८ 
रोजीचे अधिसचूनेव्दारे प्रारुप ववकास योजना-२०३४ सह ववकास ननयींत्रण व 
प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ ला मींजूरी हदली असनू हदनाींक १/०९/२०१८ पासनू 
अींमलात आली आहे. सदर ववकास योजनेत परवडणारी घरे (Affordable 
Housing) करीता आरक्षणे दशणववण्यात आली आहेत. तसेच ववकास ननयींत्रण 
व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ चे ववननयम ३३(८), ३३ (२०) मध्ये परवडणारी 
घरे (Affordable Housing) ववकलसत करण्यासींबींिी तरतदुी अींतभूणत 
करण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोणत्याही लढयातील अिवा थवतींत्र 
सींग्रामातील हुतात्म्याींच्या वारसाींना सदननका देण्याबाबत आरक्षण अिवा 
तरतदू ववकास योजना तसेच ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ 
मध्ये करण्यात आललेी नाही. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) शासनाकड ेअद्याप प्रथताव प्राप्त नसल्याने पढुील कायणवाही करण्याचा 
प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अांबेजोगाई नगर पररषदेमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(३०) * ८००७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबजेोगाई नगर पररषदेत ४७०० रुपयाींची खुची रुपये १९ हजार ९०० 
इतक्या रक्कमेने खरेदी करण्यात आली असनू आद्यकवी मकुुीं दराज सभागहृ 
नतुनीकरणावर कोट्यविी रुपयाींचा खचण झाल्याची तक्रार करण्यात आल्याच े
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या जीएम पो ण्लवर एका खुचीची ककींमत रुपये 
४७००/- असनू पशुबॅक खुची खरेदीबाबत प्रचललत ननयमाचे पालन न करता 
जवळच्या गतु्तदेाराला कीं त्रा् देवनू अींबेजोगाई नगर पररषदेला ववकास 
कामासाठी लमळालेला ननिी खो्े कागदपत्र, अलभलखे, बनाव् अींदाजपत्रक, 
बनाव् दरपत्रक थवत:च्या आधिणक फायद्याकरीता तयार करुन गरैव्यवहार 
करण्यात आल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींववरोिात कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अशा आशयाची तक्रार स्जल्हाधिकारी, बीड याींच्याकड े
प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने, अपर स्जल्हाधिकारी, 
अींबजेोगाई याींच्यामाफण त चौकशी सरुु असल्याबाबत स्जल्हाधिकारी, बीड याींनी 
अहवाल सादर केला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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निी मुांबई येथील गहृननमाचण सांस्थाांना पनिेल  
महानगरपाशलिेिि ेहस्ताांतरीत िरण्याबाबत 

  

(३१) * ८०४४ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल महानगरपाललका हद्दीतील कळींबोली, कामोठे, खारघर, नववन 
पनवेल, पवूण-पस्श्चम तळोजा येिील लसडको ननलमणत गहृननमाणण सींथिाींना माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ त े सन २०२१ पयतंचे मालमत्ता कर भरण्याचा ठराव 
पनवेल महानगरपाललकेकडून मींजूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त हठकाणी बरेच गहृ प्रकल्प लसडकोने ववकलसत केले 
असनू लसडकोकडून सदर गहृननमाणण सींथिाींना पायाभतू सवुविा लमळाल्या 
नसनू सदर गहृ प्रकल्प लसडकोने पनवेल महानगरपाललकेकड ेहथताींतरीत केले 
नसल्याचेही ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गहृ प्रकल्प लसडकोकडून पनवेल महानगरपाललकेकड े
ककती कालाविीत हथताींतरीत करण्यात येणार आहे तसेच हथताींतरीत 
करण्यात येणाऱ्या गहृननमाणण सींथिाींना मालमत्ता करातनू सु्  देण्याबाबत 
पनवेल महानगरपाललकेकडून कोणती उपाययोजना करण्यात आली, याबाबत 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) पनवेल महानगरपाललका क्षते्रातील सवण जलमनी व 
इमारतीींना महाराषर महानगरपाललका अधिननयमातील कलम, ९९ अन्वये 
पनवेल महानगरपाललकेच्या सवणसािारण सभेच्या हदनाींक १७/०१/२०१९ च्या 
मान्यता प्राप्त दरानसुार मालमत्ता आकारणीचे काम सरुू आहे. 
 तसेच सदर कर आकारणी हदनाींक ०१/१०/२०१६ पासनू सरुू 
असल्याची बाब आयकु्त, पनवेल महानगरपाललका याींनी कळववली आहे. 
(२) व (३) पनवेल महानगरपाललका क्षेत्रात बरेचसे गहृप्रकल्प लसडकोव्दारे 
ववकलसत करण्यात आल ेआहेत. सदरचे प्रकल्प पनवेल महानगरपाललकेकड े
हथताींतरीत केले नसल्याची बाब पनवेल महानगरपाललका याींनी कळववली 
आहे. 
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 तिावप, शासन अधिसचूना हदनाींक १४/१०/२०१६ नसुार खारघर नोड 
व्यनतररक्त इतर नोड पनवेल महानगरपाललकेकड ेहथताींतरीत केले असल्याची 
वथतसु्थिती लसडको याींनी कळववली आहे.  
 पवुाणश्रमीच्या पनवेल नगर पररषद हद्द व २३ ग्रामपींचायती मिील 
क्षेत्राींना घनकचरा व्यवथिापन, पाणीपरुवठा, हदवाबत्ती इत्यादी पायाभतू 
सवुविा ्या पनवेल महानगरपाललकेमाफण त परुववण्यात येतात. 
 तसेच लसडको ववकसीत क्षेत्राला पाणीपरुवठा मलनन:थसारण व्यवथिा, 
हदवाबत्ती या सवुविा लसडको प्रशासनामाफण त अद्यापपयतं हदल्या जात 
आहेत. 
 पनवेल महानगरपाललकामाफण त त्याींच्या अखत्यारीतील मालमत्ताींना, 
ववहहत मदुतीत मालमत्ता कर अदा केल्यास ५% शासकीय कर वगळून सू्  
देण्यात आली आहे. 
 तसेच सौरऊजेचा वापर, जल पनुभणरण, ऑनलाईन कर भरणा प्रणाली 
इ. वापर करणाऱ्या मालमत्तािारकाींना प्रोत्साहनात्मक सू्  देखील देण्यात 
येत असल्याची बाब पनवेल महानगरपाललकेने कळववली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज् यातील मागासिगीय अधधिारी ि िमचचाऱ् याांना  
सेिा ज् येष्ट् ठतेनुसार पदोवि नती देण् याबाबत 

  

(३२) * ८१३४ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात शासकीय-ननमशासकीय सेवेतील मागासवगीय अधिकारी व 
कमणचाऱ् याींना सेवा ज् येष ठतनेसुार पदोन् नती देण् याचा ननणणय मा.उप मखु् यमींत्री 
महोदय याींच् या अध् यक्षतखेाली मींत्रत्रमींडळ उपसलमतीने घेतल्यामळेु गत तीन 
वषांपासनू प्रलींत्रबत समुारे ४५ हजार मागासवगीयाींच् या पदोन् नतीचा मागण 
मोकळा होणार असल् याची बाब माहे जानेवारी, २०२१ च् या नतसऱ् या 
आठवड्यात ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार मींत्रत्रमींडळ उपसलमतीच् या ननणणयाींची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत व पदोन् नतीने ररक् त होणारी पदे भरण् याबाबत 
कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) व (२) पदोन्नतीमिील आरक्षणासींदभाणत ननणणय 
घेण्यासाठी मा.उप मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली थिापन केलेल्या 
मींत्रीग्ाच्या हदनाींक १६/१२/२०२० च्या बठैकीतील ननणणयानसुार मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींच्या याधचका क्रमाींक २७९७/२०१५ वरील हदनाींक        
४ ऑगथ्, २०१७ च्या ननणणयाववरोिात राज्य शासनाने मा.सवोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या ववशषे अनमुती याधचका क्रमाींक २८३०६/२०१७ 
मिील मा.सवोच्च न्यायालयाच्या अींनतम ननणणयाच्या अिीन राहून यापढेु 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील ररक्त असलेली सवण १०० ्क्के पदे कोणत्याही 
प्रकारच्या आरक्षणाचा ववचार न करता हदनाींक २५/०५/२००४ रोजीच्या 
सेवाज्येषठतचे्या स्थितीनसुार केवळ तात्परुत्या थवरूपात भरण्याचा तसेच, 
हदनाींक २५/०५/२००४ अिवा त्यानींतरची सेवा ज्येषठता ववचारात घेऊन खुल्या 
प्रवगाणतील सेवाकननषठ कमणचारी पदोन्नत होत असल्यास सेवाज्येषठ 
मागासवगीय कमणचाऱ्याला पदोन्नती देण्याचा ननणणय हदनाींक १८ फेिवुारी 
२०२१ च्या शासन ननणणयान्वये घेण् यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िसई-विरार महापाशलिेच्या आरक्षक्षत भूखांिािर 
अनतक्रमण झाल्याबाबत 

  

(३३) * ८१७६ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार महापाललकेकड े शाळा, खेळण्याची मदैाने, उद्याने, पोलीस 
ठाणे, कचराभमूी, पाककंग, बस िाींबे, माके् आणण इतर सोयी सवुविाींकरीता 
आरक्षक्षत ठेवण्यात आलले्या ८७२ भखूींडावर लक्ष न हदल्याने उक्त भखूींडावर   
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अनतक्रमणे झाल्यामळेु शहरातील अनेक शासकीय ववकास कामे प्रलींत्रबत 
असल्याची बाब हदनाींक १६ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई-ववरार शहरात वाहनाींची सींख्या झपा्याने वाढत 
असल्यामळेु शहरातील पाककंगची समथया ननमाणण झाली असनू अनेक 
भमूाकफयाींनी महापाललकेच े पाककंग क्षेत्र बळकाववल्याने महापाललकेचे एकही 
शासकीय पाककंग क्षेत्र उपलब्ि नसल्यामळेु शहरात अनधिकृत पाककंगची 
समथया ननमाणण झाल्याचे ननदशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने वसई-ववरार महापाललकेच्या ववववि 
ववकासकामासाठी आरक्षक्षत असलेल्या भखूींडावरील अनतक्रमणे ननषकालसत 
करून नागररकाींना सोयी सवुविा उपलब्ि करून देण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) वसई-ववरार महापाललकेकड ेशाळा, खेळण्याची मदैान,े 
उद्याने, पोलीस ठाणे, कचराभमूी, पाककंग, बस िाींबे, माके् आणण इतर 
सोयी सवुविाींकरीता आरक्षक्षत/राखीव ठेवण्यात आलेल्या ८७२ भखूींडाींपकैी काही 
भखूींडाींवर अनधिकृत बाींिकाम झाले असल्याची वथतसु्थिती वसई-ववरार शहर 
महानगरपाललकेने कळववली आहे. 
 तिावप, यापकैी बहुताींश अनधिकृत बाींिकामे ही वसई-ववरार क्षते्रात 
ग्रामपींचायत/नगरपररषद असल्यापासनू व “लसडको” हे ववशषे ननयोजन 
प्राधिकरण असल्यापासनू अस्थतत्वात असल्याचे ननदशणनास येत.े तसेच काही 
अनधिकृत बाींिकामे वसई-ववरार शहर महानगरपाललका अस्थतत्वात 
आल्यानींतर झाली असल्याची बाब वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने 
कळववली आहे. 
(२) वसई-ववरार शहर महानगरपाललका क्षते्रात वाढत्या लोकसींख्येबरोबरच 
शहरात दचुाकी/चारचाकी वाहनाींची सींख्यादेखील झपाट्याने वाढत असनू 
नोंदणीकृत वाहनाींची सींख्या समुारे चार लक्षापके्षा अधिक असल्याची बाब 
वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने कळववली आहे. 
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 उपरोक्त बाब ववचारात घेऊन महानगरपाललका क्षते्रात नागररकाींना 
वाहने उभी करण्याची सोय सहजगतीने उपलब्ि करुन देण्याकरीता शहर 
वाहतकू पोलीस ववभागाच्या समन्वयाने वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने 
रेल्वे थिानकाच्या लगत पवुण-पस्श्चम भागात १६ हठकाणी पाककंगक्षेत्र उपलब्ि 
करुन हदल ेआहेत. 
 वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने शहरात १६ गदीच्या हठकाणी 
थवयींचलीत लसग्नल यींत्रणा उभारली आहे. 
 वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने वाहतकू कोंडी ्ाळण्याकरीता 
रथत्यावर जुनी/बेवारस वाहने उचलणे/अनधिकृत पाककंगमिील वाहने 
उचलण्यासाठी महानगरपाललकेकडून ्ोईंग वाहने देखील शहर वाहतकू पोलीस 
ववभागास परुववण्यात आली आहेत. 
(३) वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने कळववल्यानसुार महानगरपाललकेच्या 
ववववि ववकास कामासाठी आरक्षक्षत भखूींडावरील अनतक्रमणे/अनधिकृत 
बाींिकामे ननषकालसत करुन सदर भखूींड सींरक्षक्षत करण्याच्या दृष्ीने 
महानगरपाललकेच्या अधिकारी/कमणचाऱ्याींकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.  
 तिावप, महाराषर महानगरपाललका अधिननयम, १९४९ मिील कलम 
४८३ नसुार व शासन पररपत्रक हदनाींक ०४/०३/१९९६ अन्वये पोलीस बींदोबथत 
मागनू ननषकासनाची मोहहम वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेमाफण त पार 
पाडण्यात येत.े 
 सद्य:स्थितीत वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने १२९ आरक्षक्षत 
भखूींडावरील अनतक्रमणे ननषकालसत करुन, सदरचे भखूींड सींरक्षक्षत केल्याची 
बाब वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने कळववली आहे. 
 तसेच आतापयतं १११६६ इतकी अनतक्रमणे ननषकालसत करुन 
त्यानसुार महाराषर प्रादेलशक नगर रचना अधिननयम, १९६६ मिील 
कलमान्वये ४८५ गनु्हे व ११८ फौजदारी गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
 वसई-ववरार शहर महानगरपाललका क्षते्रात सद्य:स्थितीत खेळाींची   
१४ मदैान,े ४५ तलावाींचे सशुोलभकरण, ८५ थमशानभमूी इत्यादी आरक्षक्षत 
भखूींडावरील ववकास कामे करण्यात आली असनू ववरार (प.) येिे क्रीडा सींकुल 
ववकासनाची काम सरुु आहे. 
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 तसेच महानगरपाललका क्षते्रात जलतरण, माके्, समाज मींदीरे, 
उद्याने याींचा ववकास करण्यात आला असनू ्प्प्या ्प्प्याने पणूणत: 
हथताींतरीत झालले्या आरक्षक्षत जागा ववकलसत करण्याची कायणवाही     
वसई-ववरार शहर महानगरपाललका थतरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बहृवि मुांबई महानगरपाशलिेच्या शाळेतील गुणिांत  
विद्यार्थयाांना अथचसहाय्य देण्याबाबत 

  

(३४) * ७०२५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापाललकेच्या शाळेतील इयत्ता १० वी मध्ये ८० ्क्क्याींपेक्षा 
अधिक गणु लमळववणाऱ् या ववद्यार्थयांना पढुील लशक्षणासाठी अिण सहाय्य 
करण्याच्या प्रथतावास महानगरपाललकेकडून नकार दशणववण्यात आल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेचे २६ हजार को्ी रुपयाींचे अिणसींकल्पीय 
तरतदू असनू महानगरपाललकेच्या शाळेत लशकणाऱ् या ववद्यार्थयांच्या घरची 
पररस्थिती प्रनतकुल असल्याने इयत्ता १० वीत ८० ्क्क्याींहून अधिक गणु 
लमळववणाऱ् या ववद्यार्थयांना पढुील लशक्षणासाठी रुपये २५ हजाराींची आधिणक 
मदत देण्याबाबतच्या ठरावाची सचूना सन २००४ मध्ये सींमत करण्यात 
आल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्य:स्थितीत ९५ ्क्के लमळालेल्या ववद्यार्थयांना रूपये    
१० हजाराींची मदत केली जात असनू इयत्ता १० वी तील गणुवींत 
ववद्यार्थयांना आधिणक सहाय्य देण्यासींदभाणत शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) माध्यलमक शालाींत प्रमाणपत्र परीक्षमेध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
सवण महानगरपाललका शाळाींमिून ८०% ककीं वा त्याहून अधिक गणु लमळवनू 
प्रिम येणाऱ्या ववद्यार्थयाणस महानगरपाललका ननिीतनू रुपये २५ हजार इतके 
अिणसहाय्य देण्याबाबत ठरावाची सचूना सन २००४ मध्ये माींडण्यात आली 
होती. 
 तिावप, नकारात्मक अलभप्रायासह सदर ठरावाची सचूना माहे डडसेंबर, 
२०२० मध्ये दप्तरी दाखल करण्यात आली असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या हदनाींक २४ एवप्रल, २०१५ रोजीच्या 
ठरावान्वये, माध्यलमक शालाींत परीक्षेत ९०% त े ९४.९९% पयतं गणु प्राप्त 
करणाऱ्या महानगरपाललका शाळाींतील ववद्यार्थयांना प्रनत ववद्यािी रोख 
रक्कम रुपये ५०००/- व ९५% वा त्याहून अधिक गणु प्राप्त करणाऱ्या 
ववद्यार्थयांस प्रनत ववद्यािी रोख रक्कम रुपये १०,०००/- देण्यात येत े अस े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर महानगरपाशलिा हद्दीतील रस्त्याांची दरुिस्था झाल्याबाबत 
  

(३५) * ६७७५ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, िॉ.िजाहत शमझाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांत आसगाििर, 
श्री.राजेश राठोि : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपाललका हद्दीतील सींघषण नगर त ेभाींडवेाडी रेल्वे थ्ेशन व 
चाींदमारी मींहदर त ेडस्म्पींग याडण पयतंच्या रथत्याींची दरुवथिा झाली असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर रथत्याींवरुन वाहने चालवताना प्रवाशाींना मोठ-मोठ्या 
खड्डयाींचा सामना करावा लागत असनू अपघाताचे प्रमाण वाढून नागररकाींच्या 
तब्येतीवर देखील त्याींचा पररणाम होत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर रथत्याींची दरुुथती करण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नागपरू शहर महानगरपाललका हद्दीतील सींघषण नगर चौक त े
भाींडवेाडी रेल्वे थ्ेशन या रथत्यापकैी, “सींघषण नगर चौक त ेभाींडवेाडी रेल्व े
डस्म्पींग याडण” या १४५० मी्र लाींब आणण २४ मी्र रुीं द रथत्याच्या 
डाींबरीकरणासींदभाणत हदनाींक ०८/०१/२०२१ रोजी कायाणरींभ आदेश देण्यात आलेले 
असनू, प्रत्यक्ष कामास सरुुवात झालेली आहे. सदरच ेकाम जानेवारी, २०२२ 
पयतं पणूण होणे अपेक्षक्षत आहे. 
 तसेच चाींदमारी मींहदर त े डस्म्पींग याडण या रथत्यापकैी, “धगड्डोबा 
मींहदर त ेत्रबडगाींव रोड (चाींदमारी रोड)” या १२५० मी्र लाींब आणण १२ मी्र 
रुीं द रथत्याचे डाींबरीकरण करण्याच े कामास हदनाींक ०६/०१/२०२१ पासनू, 
महापाललकेच्यावतीने सरुुवात करण्यात आलेली आहे. सदरचे काम जून, २०२१ 
पयतं काम पणूण होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अनुसूधचत जमातीसाठी आरक्षक्षत जागाांिर बोगस  
उमेदिाराांनी नोिऱ्या शमळविल्याबाबत 

  

(३६) * ७१९४ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंि, श्री.अरुणिािा 
जगताप, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य शासनाच्या सेवेत अनसुधूचत जमातीसाठी आरक्षक्षत असलेल्या 
जागाींवर जातीची बनाव् प्रमाणपत्र े सादर करुन मोठ्या प्रमाणावर त्रबगर 
आहदवासीींनी नोकऱ्या लमळववल्याच्या प्राप्त झालले्या तक्रारीींवर हदनाींक ६ 
जुल,ै २०१७ रोजी एका प्रकरणात मा.सवोच्च न्यायालयाने अनसुधूचत 
जमातीच्या आरक्षक्षत नोकऱ्या लमळववणाऱ्या त्रबगर आहदवासीींना शासकीय 
सेवेत सींरक्षण देता येणार नसल्यामळेु शासनाने त्याबाबत कायणवाही करण्याचा 
ननणणय घेतला असल्याच े हदनाींक २७ डडसेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आहदवासी असल्याचे खो्े जातीचे दाखले देऊन अनसुधूचत 
जमातीच्या आरक्षक्षत नोकऱ्या लमळववणाऱ्या १२ हजाराींपेक्षा अधिक त्रबगर 
आहदवासी अधिकारी व कमणचाऱ्याींना शासनाच्या ववववि ववभागात अधिसींख्य 
पदे ननमाणण करुन ११ महहन्याींच्या कालाविीसाठी फेरननयकु्त्या देण्यात 
आल्याचे ननदशणनास आले आहे, मात्र त्रबगर आहदवासी अधिकारी-कमणचाऱ्याींना 
फेरननयकु्त्या देण्याची प्रकक्रया अजून सरुुच असनू १२ हजार जागा ररक्त 
होऊनही गत दोन वषाणत फक्त २८ आहदवासी उमेदवाराींच्याच ननयकु्त्या 
करण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन ननणणय, हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ अन्वये उपरोक्त 
कमणचाऱ्याींचा ११ महहन्याींचा अधिसींख्य पदाचा कालाविी सींपल्यानींतरही त्याींना 
शासन सेवेतनू कमी केले नसल्यामळेु अधिसींख्य पदावर वगण करण्यात 
आलेल्या कमणचाऱ्याींच्या जागी खऱ्या अनसुधूचत जमातीच्या कमणचाऱ्याींना 
ननयकु्ती/पदोन्नती देण्याबाबत लोकप्रनतननिी व त्रबरसा क्राींती दलाने 
मा.मखु्यमींत्री याींचेकड े माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान लखेी 
ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात अनसुधूचत 
जमातीच ेजात प्रमाणपत्र अविै ठरलेल्या कमणचाऱ्याींना शासन सेवेतनू कमी 
करुन खऱ्या अनसुधूचत जमातीच्या कमणचाऱ्याींना ननयकु्ती/पदोन्नती 
देण्याबाबत कोणती ववशषे कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच जात 
प्रमाणपत्र अविै ठरलेल्या कमणचाऱ्याींना शासन सेवेतनू कमी न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.  
 मा.सवोच्च न्यायालयाने लसस्व्हल अपील क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन 
ॲण्ड मॅनेस्जींग डायरेक््र, एफसीआय आणण इतर ववरुध्द जगहदश बहहरा व 
इतर) व इतर याधचका यामध्ये हदनाींक ६/०७/२०१७ रोजी मागास जातीींना 
असलेल्या आरक्षणाच्या आिारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानींतर 
जातीचे दावे अविै ठरलेल्या व्यक्तीींना शासकीय सवेेत सींरक्षण देय ठरत 
नाही, असा ननणणय हदललेा आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणणयाची 
अींमलबजावणी करण्यासाठी ववभागाच्या हदनाींक २१/१२/२०१९ च्या शासन 
ननणणयान्वये अनसुधूचत जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आिारे सेवेत ननयकु्त 
केलेल्या व सदर जातीींचे प्रमाणपत्र अविै ठरलेल्या कमणचाऱ्याींना अधिसींख्य 
पदावर वगण करण्याबाबतचे ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
 त्यानसुार ववभागास आतापयतं प्राप्त झालेल्या माहहतीनसुार 
अनसुधूचत जमातीच े जात प्रमाणपत्र अविै ठरलेल्या ३०४३ अधिकारी/ 
कमणचाऱ्याींना अधिसींख्य पदावर वगण करण्यात आलेले असनू अनसुधूचत 
जमातीच्या ६१ उमेदवाराींना ननयकु्ती देण्यात आलेली आहे. कोववड-१९ या 
महामारीमळेु राज्यात माचण, २०२० पासनू लॉकडाऊन करण्यात आल्याने सन 
२०२० मध्ये भरती प्रकक्रया पणूण क्षमतनेे राबववणे शक्य झाले नाही. 
(३) व (४) होय, हे खरे आहे 
 या ववभागाच्या हदनाींक २१/१२/२०१९ च्या शासन ननणणयान्वये 
अनसुधूचत जमातीचे प्रमाणपत्र अविै ठरलेल्या कमणचाऱ्याींना हदनाींक 
३१/१२/२०१९ पयतं तात्परुत्या थवरुपात ११ महहन्याच्या कालाविीसाठी 
अधिसींख्य पदावर वगण करुन सदर ररक्त झालेली पदे हदनाींक १/०२/२०२० 
पयतं कालबध्द कायणक्रमानसुार भरण्याचे ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
 हदनाींक १५/०६/२०२० च्या शासन ननणणयान्वये अधिसींख्य पदावर वगण 
करण्यात आलेल्या कमणचाऱ्याींच्या सेवा त्याींच्या सेवाननवतृ्तीच्या हदनाींकापयतं 
चाल ूठेवाव्यात ककीं वा कसे, तसेच त्याींना अनजु्ञेय करावयाच्या सेवा ववषयक 
व सेवाननवतृ्ती ववषयक लाभाींबाबत अभ्यास करुन शासनास लशफारशी  
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करण्यासाठी मा.मींत्री, अन्न व नागरी परुवठा याींच्या अध्यक्षतखेालील 
अभ्यास ग्ाने आपल्या लशफारशी शासनास अद्याप सादर न केल्यामळेु 
अधिसींख्य पदावरील कमणचाऱ्याींना हदनाींक २७/११/२०२० च्या शासन 
ननणणयान्वये ११ महहन्याींची मदुतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात िें द्र शासन पुरस्िृत स्माटच शसटी अशभयान राबविण्याबाबत 
  

(३७) * ७७४० श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, िॉ.िजाहत 
शमझाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोि, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने सन २०१५ मध्ये देशातील ववववि शहराींमध्ये थमा ण् लस्ी 
अलभयान राबववण्याच्या घेतलेल्या ननणणयानसुार उक्त अलभयानाींतगणत 
राज्यातील १० शहराींचा समावेश करण्यात आलेला असनू सदर योजनेत 
आिनुनक तींत्रज्ञानावर आिारीत अनेक सोयी सवुविा उपलब्ि करण्याच े
ठरववण्यात आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शहरामाफण त तयार केलेले रुपये २९,६४७ को्ी ककीं मतीच े
थमा ण् लस्ी प्रथताव कें द्र शासनास ववहहत मदुतीत सादर करण्यात आल े
असनू थमा ण् शहरासाठी ५ वषाणसाठी प्रनतवषण/प्रनतशहर कें द्र शासनाने रुपये 
१०० को्ी तर राज्य शासनाचे प्रनतवषण/प्रनतशहर रूपये ५० को्ी इतके 
अनदुान उपलब्ि करण्याचे ठरववण्यात आलेले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र व राज्य शासनाकडून प्रत्यक्षात सदर योजनेसाठी ककती 
ननिी, केव्हा उपलब्ि करण्यात आला आहे व उवणररत ननिी उपलब्ि न 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर योजनेसाठी असलेला पाच वषांचा कालाविी सींपत 
आल्यानींतरही त्याची अींमलबजावणी झाली नसल्यामळेु कामे अपणूाणवथिेत 
असल्याप्रकरणी शासनाने आढावा घेवनू कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, त्याबाबतची सद्य:स्थिती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) कें द्र शासन परुथकृत थमा ण् लस्ी अलभयानाींतगणत 
थपिाणत्मक पध्दतीने राज्यातील पणेु, सोलापरू, कल्याण-डोंत्रबवली, नालशक, 
नागपरू, ठाणे, औरींगाबाद आणण वप ींपरी-धच ींचवड या ८ शहराींची ननवड झाली 
आहे व या शहराींमध्ये थमा ण् लस्ी अलभयान राबववण्यात येत आहे. 
(२) व (३) सदर योजना राबववण्याकरीता ननवड झालले्या थमा ण् शहराींसाठी  
५ वषाणसाठी प्रनतवषण/प्रनतशहर कें द्र शासनाचे रुपये १०० को्ी तर राज्य 
शासनाचे रुपये ५० को्ी इतके अनदुान उपलब्ि करण्याचे ठरववण्यात आलेले 
आहे. 
 त्यानसुार थमा ण् लस्ी योजनेत ननवड झालेल्या शहराींना आतापयतं 
कें द्र व राज्य शासनाचा असा लमळून रुपये २९७१ को्ी इतका ननिी ववतररत 
करण्यात आला आहे. 
 थमा ण् लस्ी अलभयानाींतगणत प्रथताववत प्रकल्पाींच्या प्रगतीनसुार व 
यापवूी उपलब्ि करून हदलेल्या ननिीच्या खचाणच े उपयोधगता प्रमाणपत्र कें द्र 
शासनाकड ेसादर केल्यानींतर कें द्र शासनाकडून ननिी प्राप्त झाल्यानींतर कें द्र 
हहथसा व समरूप राज्य हहथसा असा लमळून पढुील हप्त्याचा ननिी सींबींधित 
शहरास ववतररत होईल. 
(४) व (५) थमा ण् लस्ी अींतगणत कामाींसाठी ववशषे उद्देश वहनाींची 
(एस.पी.व्ही.) थिापना करण्यात आलेली असनू थमा ण् लस्ी अलभयानाींतगणत 
प्रकल्प पणूणत्वास नेण्याबाबतचे सवण प्रशासकीय व ववत्तीय अधिकार ववशषे 
उद्देश वहनास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 
 थमा ण् लस्ी अलभयानाींतगणत ८ शहराींमध्ये रुपये २८४३ को्ी ककींमतीच े
१०६ प्रकल्प पणूण झाले असनू उवणररत प्रकल्पाची कामे प्रगतीपिावर आहेत. 
 तसेच, राबववण्यात येणाऱ्या ववववि कामाींदरम्यान आवश्यक तिे े
जागाींचा ताबा घेणे, थिाननक नागररकाींचे प्रश्न सोडववणे, रथत े ववकास काम े
करताना ववववि यींत्रणाींमध्ये समन्वय सािणे, पावसाळ्यातील रथत ेखोदाईच्या 
कामास असणारे ननबिं तसेच कोववड-१९ महामारीच्या पररस्थितीमळेु 
प्रकल्पाींची कामे पणूण करण्यास जाथतीचा कालाविी लागत असनू 
सद्य:स्थितीस कामाींच्या आधिणक तसेच भौनतक प्रगतीमध्ये ्प्प्या्प्प्याने 
सिुारणा होत आहे. 

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



58 

नागपूर महापाशलिेतील सफाई िमचचाऱ्याांच्या िारसाांना  
सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(३८) * ७२३७ श्री.प्रिीण दटिे : हदनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ५७९६ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या लाड पागे सलमतीच्या लशफारशीनसुार सचूनाींची अींमलबजावणी 
करण्यासींदभाणत शासनाने हदनाींक १९ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
पररपत्रक क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.२७/१६-ब(सी) ननगणलमत केले असनू यामध्ये 
सफाई कमणचाऱ्याींच्या वींधचत वारसदाराींना सेवेत घेताना अडचणी येत 
असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वारसाहक्क नामननदेशन, पदोन्नती झालेली असल्यास 
त्याप्रमाणे वारसदाराींना हक्क लमळणे तसेच वयाची अ् लशधिल करणे 
इत्यादी आवश्यक सिुारणा करण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी लेखी तक्रार 
ननवेदने हदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सफाई कामगाराींच्या 
मतृ्यनूींतर त्याींच्या वारसाींना लाभ लमळताना येणाऱ्या अडचणीींवर उपाययोजना 
करणे आवश्यक असल्याने या पररपत्रकात सिुारणा करण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िधाच शहरातील रस्त्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेिेल्याबाबत 
  

(३९) * ६९२९ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) विाण शहरात मागील दोन वषाणपासनू महाराषर जीवन प्राधिकरणामाफण त 
भलूमगत ग्ार योजना, अमतृ वाढीव पाणीपरुवठा योजनेकरीता रुपये १०२ 
को्ी ननिीची काम े करताना लसमें्चे रथत े फोडण्यात आल्याने सींबींधित 
कीं त्रा्दाराींकडून दरुुथती करताींना ननकृष् दजाणचे काम होत असल्याचे हदनाींक 
०३ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधित कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे अींशतस खरे आहे. 
 कें द्र शासन परुथकृत अमतृ अलभयानाींतगणत विाण शहर पाणीपरुवठा 
आणण मलनन:थसारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
असनू दोन्ही प्रकल्पाचे काम प्रगतीपिावर आहे. 
 सदर प्रकल्पाच े प्रकल्प व्यवथिापन सल्लागार म्हणून महाराषर 
जीवन प्राधिकरणाव्दारे काम पाहहले जात.े 
 सदर अमतृ योजनेतील मलनन:थसारण प्रकल्पातील मलनन:थसारण 
वाहहनी ्ाकण्याच्या कामातील खोदण्यात आलले्या रथत्याींपकैी सद्य:स्थितीस 
३८ कक.मी. लाींबीच ेरथत ेपनुप्रणथिावपत करण्याचे काम पणूण झाले आहे. 
 हदनाींक ०३ जानेवारी, २०२१ रोजी महाराषर जीवन प्राधिकरण व नगर 
पररषद, विाण याींचेमाफण त सींयकु्त पाहणी केली असता पनुप्रणथिावपकरण 
करण्यात आलेल्या रथत्याींपकैी ३ त े ४ कक.मी. रथत्याींचे पषृठभाग उखडत 
असल्याचे ननदशणनास आले आहे. 
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(२) व (३) सदर ववषयी मखु्य अलभयींता, महाराषर जीवन प्राधिकरण याींनी 
अिीक्षक अलभयींता याींच्या अध्यक्षतखेाली सलमती गठीत केली असनू 
सलमतीस पाहणी दरम्यान काही हठकाणी रथत्याींचा पषृठभाग खराब झाल्याच े
ननदशणनास आले. 
 सदर खराब झालेले रथत ेथवखचाणने दरुुथत करण्याचे आदेश सींबींधित 
ठेकेदारास देण्यात आले आहेत. त्यानसुार, कीं त्रा्दारामाफण त रथत्याींच्या 
पनुबांिणीच ेकाम प्रगतीपिावर आहे. 
 कीं त्रा्दार याींनी केलेल्या गणुवत्ताहीन कामाबद्दल कीं त्रा्दाराच्या 
देयकातनू खराब झालेल्या रथत्याींच्या ककींमतीऐवढी रक्कम कपात करुन 
ठेवण्यात आलेली आहे. तसेच, कीं त्रा्दाराचे िावत े देयक प्रलींत्रबत ठेवण्यात 
आलेले आहे. 

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

ऐरोली (निी मुांबई) येथे अभ्याशसिा ि व्यायाम  
शाळा सुरू िरण्याबाबत 

  

(४०) * ६८३७ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाि, 
िॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई येिील ऐरोली, सेक््र १७ मिील एका उद्यानात 
महापाललकेमाफण त लाखो रुपये खचण करुन बाींिण्यात आलले्या अभ्यालसका 
आणण व्यायामशाळेची इमारत चार वषाणचा कालाविी होऊनही उद्घा्न न 
झाल्यामळेु ववनावापर पडून असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०२० च्या नतसऱ्या 
आठवड्यात ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधिणकदृष्या गरीब परींत ु वाचनाची आवड असणारे 
ववद्यार्थयांना हक्काची अभ्यालसका आणण व्यायाम शाळा सवुविेपासनू वींधचत 
रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने अभ्यालसका आणण व्यायाम शाळा सरुु 
करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



61 

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) नवी मुींबई महानगरपाललका क्षते्रातील ऐरोली, सेक््र-
१७ मिील भखूींड क्र. ५बी उद्यानाजवळ जुन्या ग्रामपींचायतकालीन व्यायाम 
शाळेची बहुउद्देशीय इमारत ववकलसत करून मालमत्ता ववभागास हदनाींक 
२६/०९/२०१९ रोजी हथताींतरीत करण्यात आलेली आहे. 
 सदर इमारतीचा वापर व्यायाम शाळेकरीता करण्यासाठी हदनाींक 
११/०७/२०१९ रोजी ननववदा प्रकक्रया राबववण्यात आली होती, परींत ुथपिाणत्मक 
दर प्राप्त न झाल्याने ननववदा प्रकक्रया पनु्हा राबववण्याबाबतची कायणवाही 
अींनतम ्प्प्यात आहे. 
 कोववड-१९ काळात सवण सामास्जक इमारतीींचा वापर बींद असल्याने 
कायाणदेश देण्यास ववलींब झालेला आहे, ही वथतसु्थिती आहे. 
(२) सदर इमारतीच्या पररसरात ऐरोली सके््र-१, २, ३ व ४ याहठकाणी 
ग्रींिालय/अभ्यालसका कायणरत असनू, सेक््र-५ येि े नव्याने अभ्यालसका सरुू 
करण्याचे प्रथताववत आहे. तसेच ऐरोली सेक््र-२ येिे व्यायाम शाळा कायणरत आहे. 
 सबब, आधिणकदृषट्या गरीब परींत ु वाचनाची आवड असणाऱ्या 
ववद्यार्थयांना हक्काची अभ्यालसका आणण व्यायाम शाळेच्या सवुविेपासनू 
वींधचत रहावे लागत आहे, ही बाब वथतसु्थितीस िरून नाही. 
(३) नवी मबुई महानगरपाललका क्षेत्रातील ऐरोली, सेक््र-१७ येिील 
ग्रामपींचायतकालीन व्यायाम शाळा ववकलसत करण्यात आलेली असनू, 
याबाबत लवकरच ननववदा प्रकक्रया पणूण करून अध्यक्ष/सधचव हेल्पीींग लाईफ 
चॅरी्ेबल रथ् याींना सदर व्यायाम शाळा ववतररत करण्यात येणार असल्याच,े 
नवी मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

श्रीिधचन (जज.रायगि) ि मांिणगि (जज.रत्नाधगरी) दरम्यान  
सागरी सेतू बाांधण्याच ेिाम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत 

  

(४१) * ६३८५ श्री.प्रसाद लाि, श्री.महादेि जानिर, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) श्रीविणन (स्ज.रायगड) मिील बागमाींडला आणण मींडणगड (स्ज.रत्नाधगरी) 
येिील बाणको् या दरम्यान खाडीवर सावणजननक बाींिकाम ववभागामाफण त 
सागरी महामागांवरील महत्वाकाींक्षी सागरी सेत ू बाींिण्याचे काम सन २०१३ 
मध्ये तत्कालीन शासनाच्या काळात सरुू होवनू तब्बल सात वष े उल्ले 
तरीही सदर पलुाचे काम अपणूाणवथिेत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३ मध्ये सरुू करण्यात आलेल्या सागरी सेत ू
प्रकल्पाचा अींदास्जत खचण रुपये २०० को्ी इतका असनू सन २०१५ 
अखेरपयतं सदरहू पलुाचे काम पणूण होणे अपेक्षक्षत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुामळेु मुींबई-गोवा महामागाणवरील वाहतकू सलुभ 
होणार असनू रायगड व रत्नाधगरी या कोकणातील स्जल््यासह गोव्याला 
जाण्याकरीता अींतर खूपच कमी होणार असल्यामळेु त्या पररसरातील थिाननक 
क्षेत्रात पयण् नाला मोठ्या प्रमाणावर वाव असल्याने रोजगारातही वाढ होण्याची 
शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सागरी पलुाच्या बाींिकामाची सद्य:स्थिती काय आहे व 
आतापयतं पणूण झालेल्या कामावर प्रत्यक्षात ककती रक्कम खचण करण्यात 
आला आहे तसेच सदर सागरी सेतचूे काम अपणूाणवथिेत असण्याची 
सवणसािारण कारणे काय आहेत,  
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने उक्त सागरी सेतचू े प्रलींत्रबत काम शीघ्रगतीने 
हाती घेऊन वाहतकूीसाठी कायाणस्न्वत होण्याच्या दृष्ीने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.अशोिराि चव्हाण : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) श्रीविणन, स्ज.रायगड-बाणको् खाडीवरील सागरी सेत ूबाींिण्याच्या 
कामास अद्यापपयतं एकूण रुपये १२७.५३ को्ी इतका खचण झाला आहे. 
ठेकेदाराच्या आधिणक अडचणीींमळेु सदर काम सींिगतीने चाल ूहोत.े 
 सदर पलुाचे बाींिकाम हदनाींक १३/०४/२०१८ पासनू पणूणत: बींद असनू 
ननिीच्या उपलब्ितनेसुार सदर काम पनु:श्च सरुु करण्याचे ननयोजन आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सािचजननि बाांधिाम ि जलसांपदा विभागातील सहायि अशभयांता ि 
िननष्ट्ठ अशभयांता पदाच्या सेिा प्रिेशाबाबत 

  

(४२) * ६३६१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावणजननक बाींिकाम व जलसींपदा ववभागात सहायक अलभयींता शे्रणी-२ व 
कननषठ अलभयींता (थिापत्य) ग्-ब अराजपत्रत्रत या पदाची भरती महाराषर 
शासन राजपत्र, हदनाींक ५ माचण, १९९८ भाग चार-अ नसुार सेवा प्रवेशाच े
ववननयमन करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहायक अलभयींता शे्रणी-२ व कननषठ अलभयींता पदाकरीता 
पदववका ककीं वा पदववकासह पदवीिारक उमेदवार सेवेसाठी पात्र असल्याच े
सदर राजपत्रातील अ.क्र. ३-अ मध्ये नमदु केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्य:स्थितीत १२ वी नींतर अलभयाींत्रत्रकी लशक्षण घेण्याऱ् याींची 
सींख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने अलभयाींत्रत्रकी सेवारचनेच्या पनुरणचन े
सींदभाणत थिापन करण्यात आलले्या श्री.के.पी.बक्षी सलमतीने अलभयाींत्रत्रकी 
पदवीिराींचे व पदववकािारकाचे सहायक अलभयींता शे्रणी-२ व कननषठ 
अलभयींता या पदावर भरतीचे प्रमाण ५०:५० असावे असा अहवाल शासनाकड े
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने श्री.के.पी.बक्षी सलमतीच्या अहवालानसुार 
भरती प्रकक्रया राबववण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे. 
 सहायक अलभयींता (थिापत्य) शे्रणी-२ सेवाप्रवेश ननयम, १९९७ 
महाराषर शासन राजपत्र हदनाींक १६/०६/१९९७ अन्वये प्रलसध्द करण्यात 
आलेले आहेत. त्यात शासन अधिसचूना हदनाींक ८/७/२००९ अन्वये सिुारणा 
करण्यात आली आहे. 
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 कननषठ अलभयींता (थिापत्य) ग् (ब) अराजपत्रत्रत पदाचे सेवाप्रवेश 
ननयम, १९९८ महाराषर शासन राजपत्र हदनाींक ०५/०३/१९९८ अन्वये प्रलसध्द 
करण्यात आललेे आहेत. सदर सेवाप्रवेश ननयमामध्ये अधिसचूना हदनाींक 
९/११/१९९८ व हदनाींक २९/०३/२००६ अन्वये सिुारणा करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सहायक अलभयींता शे्रणी-२ ग् (ब) राजपत्रत्रत या पदाच्या सेवाप्रवेश 
ननयम, १९९७ मिील ननयम ३ (२) नसुार त्या पदासाठी थिापत्य 
अलभयाींत्रत्रकी मिील पदवीिारक उमेदवार पात्र आहे. 
 कननषठ अलभयींता (थिापत्य) ग्-ब अराजपत्रत्रत पदाचे सेवाप्रवेश 
ननयम, १९९८ मिील ननयम ३-ब (२) नसुार या पदासाठी शासन मान्यता 
प्राप्त ३ वषण कालाविीची थिापत्य अलभयाींत्रत्रकीमध्ये पदववका ककीं वा नतच्याशी 
समतलु्य म्हणून मान्यता लमळालेली इतर कोणतीही अहणता िारण केलेले 
उमेदवार पात्र आहेत.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) श्री.के.पी.बक्षी सलमतीच्या लशफारशी शासनाने अद्याप थवीकारलले्या 
नसल्याने सदर अहवालातील लशफारशीनसुार भरती प्रकक्रया राबववण्याचा प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे मोररिली (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) येथील  
िचराभूमी ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

  

(४३) * ७९२९ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे मोररवली, अींबरनाि नगरपररषद (ता.अींबरनाि, स्ज.ठाणे) हद्दीतील 
अनधिकृत कचराभमूी ननषकालसत करण्यासाठी नागररकाींच्या सींयकु्त सींघषण 
सलमतीने आींदोलन करण्याचा इशारा तसेच कचराभमूी न ह्ववल्यास आक्रोश 
मोचाणही काढण्याचा इशारा माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
शासनास हदला होता, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, मोररवली (अींबरनाि) भागात महामागाणशजेारी असलले्या 
मोकळ्या जागेत अींबरनाि नगरपररषदेने बेकायदेशीरपणे कचरा ्ाकण्यास 
सरुुवात केल्याने सींपणूण पररसरात दगुिंी पसरुन रोगराई पसरत असल्याच े
ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कचराभमूी ननषकालसत करण्यासाठी ववववि शासकीय 
सींथिाींनी नगरपररषदेला लेखी कळवनूही नगरपररषदेने कोणतीही कायणवाही 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर अनधिकृत कचराभमूी ननषकालसत 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अशा आशयाचे ननवेदन नगरपररषदेस प्राप्त झाले, हे 
खरे आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
 ग् नीं. ७३, मौजे मोररवली येिील अींबरनाि नगरपररषदेच्या जागेवर 
समुारे ६० वषाणपासनू नगरपररषद हद्दीतील जमा होणाऱ्या कचऱ्याची तात्परुत्या 
थवरुपात ववल्हेवा् लावली जात आहे, ही वथतसु्थिती आहे. 
 सव्हे क्र. १३२, मौजे धचखलोली या नगरपररषदेच्या जागेवर घनकचरा 
व्यवथिापनासाठी सववथतर प्रकल्प अहवाल मींजूर करण्यात आलेला होता. 
तसेच, सध्याच्या कचराभमूीच्या हठकाणी असलेल्या कचऱ्यावर प्रकक्र यादेखील 
सरुु करण्यात आलेली होती. 
 तिावप, सव्हे क्र.१३२, मौजे धचखलोली या हठकाणी घनकचरा प्रकल्प 
उभारण्यास नागररकाींचा ववरोि झाल्याने सव्हे क्र. १८८, मौजे वाललवली या 
नागरी वथतीबाहेर असलेल्या हठकाणी कायमथवरुपी कचराभमूी उभारण्यासाठी 
घनकचरा व्यवथिापन प्रकल्प तयार करण्यात आला असनू सदर प्रकल्पासाठी 
आवश्यक त्या मान्यता घेण्याची कायणवाही नगरपररषदेमाफण त सरुु आहे. 
 मान्यतनेींतर सदर प्रकल्पाच ेकाम हाती घेण्यात येणार असनू प्रकल्प 
कायाणस्न्वत होताच सद्य:स्थितीत अस्थतत्त्वात असलेली कचराभमूी 
ननषकालसत करण्यात येणार असल्याचे नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



66 

िाशी ते मानखदुच या प्रस्तावित सागरी पुलामुळे बाधधत होणाऱ्या 
मच्छीमार बाांधिाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(४४) * ७१०१ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, िॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे खाडी दरम्यान वाशी त ेमानखुदण या मागाणवर नव्याने सागरी पलू 
बाींिण्याचे प्रथताववत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पलुामळेु नवी मुींबई येिील १४७० मच्छीमार कु्ुींब 
ववथिावपत होत असनू राषरीय हररत लवासाच्या मागणदशणक प्रणालीप्रमाणे 
प्रकल्पबाधित मच्छीमार कु्ुींत्रबयाींना शासन आधिणक मदत करणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींच्या आदेशाने मुींबई महानगर ववकास 
प्राधिकरण, महसलू व मत्थयव्यवसाय खात्याच े अधिकारी याींनी सींयकु्त 
पाहणी व तपासणी करून बाधित मच्छीमार कु्ुींबाची सींख्या ननस्श्चत केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नाांदेि येथील व्हीआयपी रस्ता ते गोिुळनगर स्थानि  
रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(४५) * ६७२५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोि, श्री.जयांत आसगाििर, 
िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाींदेड येिील व्हीआयपी रथता त े गोकुळनगर थिानक या रथत्यावर 
मोठ्या प्रमाणात खड्ड े पडले असनू अनेक हठकाणी रथत्यापेक्षा चेंबसण उींच 
असल्यामळेु अपघाताचे प्रमाण वाढले असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर रथत्याींची दरुुथती करण्याबाबत 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) नाींदेड येिील व्हीआयपी रथता त ेगोकुळनगर 
थिानक या रथत्याच्या ज्या भागात मलनन:थसारण वाहहनीचे चेंबर आहे त्या 
भागातील रथता खचल्यामळेु चेंबर रथत्यापेक्षा उींच झाले होत,े ही वथतसु्थिती 
आहे. 
 मात्र, सदर हठकाणी महानगरपाललकेमाफण त दरुुथती करण्यात येवनू 
सद्य:स्थितीत रथता व चेंबर समपातळीवर आहे. 
 आवश्यकतनेसुार रथत्याींची दरुुथती महानगरपाललकेकडून वेळोवेळी 
करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर रथत्यावर अपघाताचे प्रमाण वाढलेले 
नसल्याचा अहवाल आयकु्त, नाींदेड वाघाळा शहर महानगरपाललका याींनी 
सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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बुलढाणा ते धाि रस्त्याच्या ि िोलिि येथील पुलाच्या  
बाांधिामात अननयशमतता झाल्याबाबत 

  

(४६) * ६५७३ श्री.गोवपचांद पिळिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा त ेिाड या रथत्याच्या कामामध्ये दोन त ेअडीच फू् खोदलेल्या 
रथत्यामध्ये लाल माती व मरुूमाचा भराव करणे आवश्यक असताना सींबींधित 
ठेकेदाराने काळी माती व कच्चा मरुूम ्ाकून रथत्याचा भराव केला असनू   
८० एमएम धगट्टी ्ाकून त्यावर कच्चा मरुूम व पाणी ्ाकून दबाई करणे 
आवश्यक असताना ठेकेदाराने ४० एमएम धगट्टी कमी वापरून त्यामध्ये काळी 
माती वापरून ननकृष् दजाणचे काम केल्याच े ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, लसमें् लसलको् हा एक फू् जाडीचा करुन त्यामध्ये      
२० एमएम लोखींड वापरणे आवश्यक असताना, सींबींधित ठेकेदाराने ८ एमएम 
लोखींड वापरून लसमें् िरामध्ये ननकृष् दजाणच े (Expired Cement) 
वापरलेले असणे तसेच नतसरा डाींबर को्चा िर करतवेेळी डाींबर प्लाीं् हा          
६० कक.मी. अींतराच्या आत असावा व तिेून डाींबर ह्प्परव्दारे आणून त्याच े
तापमान तपासनू त ेरथत्यावर ्ाकण्याचा ननयम असताना ठेकेदाराचा डाींबर 
प्लाीं् हा साखरखेडाण येिे ६५ कक.मी. अींतरावर असल्याचे देखील माहे 
ऑगथ्, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु िींड लमस्क्सींग डाींबर रथत्यावर अींिरल्यामळेु रथत्याची 
पातळी खालीवर झाल्याच े माहे ऑगथ्, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आल े होत े तसेच कोलवड येिील पनैगींगा नदीवर बाींिण्यात 
येणाऱ्या पलुामध्ये देखील गींजलेले लोखींड, कच्च्या वव्ा, माती लमसळलेली 
रेती, मदुत सींपलेले लसमें् इत्यादी साहहत्याचा वापर करून पलुाचे ननकृष् 
दजाणच ेकाम सींबींधित ठेकेदाराने कायणकारी अलभयींता, सा.बा. ववभाग, बलुढाणा 
याींच्या सींगनमताने केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर कामामध्ये कायणकारी अलभयींता, सावणजननक बाींिकाम 
ववभाग, बलुढाणा याींनी शासकीय ठेकेदार पललसध्द कीं थरक्शन याींना जाथतीच े
काम लमळवनू हदले असनू उक्त ननकृष् दजाणच्या कामासींदभाणत 
स्जल्हाधिकारी, बलुढाणा त्याींच्याकड ेहदनाींक २३ जुल,ै २०२० रोजी लेखी तक्रार 
देऊनही तसेच या बलुढाणा त ेिाड २७ कक.मी. (हायिीड प्लॅन) रथत्याच्या 
कामाच्या अनेक तक्रारी झालेल्या असतानाही शासनाने याकड े जाणीवपवूणक 
दलुणक्ष केल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर दोषी कायणकारी अलभयींत्याची बदली होऊनही गत २ वषाण 
पासनू त ेमदुत वाढ घेऊन उक्त हठकाणी कायणरत असल्यामळेु उक्त प्रकरणी 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 सदरचे काम हे मानकाींप्रमाणे व ननववदा शतीप्रमाणे करण्यात येत 
आहे.  
 तसेच उद्योजकाचा हॉ् लमक्स प्लाीं् साखरखेडाण येिे नसनू पाींगरी 
उबरहाींड ेयेिे कामाच्या हठकाणापासनू १५.७० कक.मी. अींतरावर आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
 प्रत्येक ह्प्परमिील डाींबर लमश्रीत खडीचे कामावर पोहचल्यानींतरच 
तापमान नोंदवले जात ेव तापमान योग्य असल्याची खात्री झाल्यानींतरच त े
पसरववलेले आहे. त्यामळेु रथत्याची पातळी कुठेही खालीवर झालेली नाही. 
 कोलवड येिील अस्थतत्वात असलेल्या कमी उींचीच्या पलुाऐवजी तिेे 
पवूीच्या पलुापेक्षा जाथत उींचीचा ३९ लम्र लाींबीचा पलु बाींिण्यात आलेला 
आहे. या पलुाच्या काँकक्र्ीकरणासाठी (Fresh) ताजे लसमें् वापरण्यात आल े
आहे.  
 तसेच या कामावर देखरेख करण्यासाठी व गणुवत्ता तपासणीसाठी 
थवतींत्र अलभयींता याींची ननयकु्ती करण्यात आली असनू, या कामासाठी 
वापरण्यात येणारे सवण बाींिकाम साहहत्य हे प्रयोगशाळेमध्ये गणुवत्ता चाचणी 
करुन योग्य दजाणची खात्री झाल्यानींतरच वापरण्यात येत.े 
(४) हे खरे नाही. 
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(५) या हठकाणी पवूी कायणरत असलेले कायणकारी अलभयींता याींची बदली 
सावणजननक बाींिकाम ववभाग, खामगाींव येि े झाली असनू त े हदनाींक 
१०/०८/२०२० रोजी तिेे रुज ुझाले आहेत. सद्य:स्थितीत कायणकारी अलभयींता, 
सावणजननक बाींिकाम ववभाग, बलुढाणा हे पद ररक्त असल्यामळेु तात्परुत्या 
थवरुपात त्याींच्याकड ेकायणभार देण्यात आलेला आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील स्िायिॉिची दरुिस्था झाल्याबाबत 
  

(४७) * ६६९८ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, िॉ.सधुीर ताांबे, 
िॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजत 
िांजारी : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील पादचाऱ्याींकरीता रेल्वे आणण एमएमआरडीएमाफण त बाींिण्यात 
आलेल्या थकायवॉकवर गदुणल्ल्याींचा व लभकाऱ् याींचा वावर वाढल्यामळेु 
थकायवॉकचा वापर करणाऱ्या नागररकाींच्या ववशषेत: महहलाींच्या सरुक्षेचा प्रश्न 
ननमाणण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील अनेक थकायवॉकची दरुवथिा झाली असनू काही 
थकायवॉकमध्ये दघुण् ना होऊन पदचाऱ् याींना तसेच वाहतकुीकरीता अडचणीच े
बनत असल्याने उक्त थकायवॉक काढून ्ाकण्याची मागणी होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैवापर व दरुवथिा 
झालेल्या थकायवॉकबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) थकायवॉकवरील गदुणल्ले व लभकाऱ्याींवर बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफण त थिाननक पोललसाींच्या मदतीने ननयलमतपणे कारवाई 
करण्यात येत.े 
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(२), (३) व (४) मुींबई शहर व उपनगरातील थकायवॉकची दरुुथती करण्यासाठी 
व्ही.जे.्ी.आय. या सींथिचेी नेमणूक करण्यात आली होती. 
 सदर सींथिेने हदलेल्या अहवालानसुार थकायवॉकच्या दरुुथतीची कामे 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त प्रगतीपिावर आहेत. 
 

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

पुण्यातील वपांपळे गुरि ि साांगिी पररसरात िुत्रयाांचा  
सांशयास्पद मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(४८) * ६६८० श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्यातील वप ींपळे गरुव व साींगवी पररसरात १२ भ्क्या कुत्र्याींचा 
सींशयाथपद मतृ्य ू झाल्याच े माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणत प्राणणप्रेमीींनी थिाननक पोलीस थिानकात तक्रार 
नोंदववली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, कुत्र्याींच्या सींशयाथपद मतृ्य ू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नसुार काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) वप ींपळे गरुव व साींगवी पररसरात 
श्री.ववनोद राजन मरुार याींचा ५ वषाणचा इींडडयन पररहा नर जातीच्या कुत्र्याचा 
ववषारी अन्न पदािण खाल्यामळेु मतृ्य ूझाला असनू, वप ींपळे गरुव पणेु येिील 
पवना नदीच्याकडलेा अींदाजे १ वषाणच्या कुत्र्यास अिणव् जाळून मारले 
असल्याचे पोललसाींच्या ननदशणनास आले. तिावप, याबाबत वप ींपरी-धच ींचवड 
महानगरपाललकेकड ेकोणत्याही थवरूपाची लखेी ननवेदन/तक्रार प्राप्त झालेली 
नाही. 
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 या सींशयाथपद मतृ्यबूाबत श्री.ववनोद राजन मरुार याींनी 
एफ.आय.आर. क्र. ३/२०२१ अन्वये अज्ञात इसमाववरूध्द साींगवी पोलीस 
थ्ेशन येिे गनु्हा दाखल केलेला आहे.  
 यातील अज्ञात आरोपीचा शोि सरुू असनू, घ्नाथिळी सी.सी.्ी.व्ही. 
ची पाहणी केली असता घ्नेचे कोणतहेी फु्ेज उपलब्ि झालेले नाही. तसेच 
पोथ् मा ण्मकरीता राखनू ठेवलेले नमनेू तपासण्याची कायणवाही सरुू 
असल्याचे वररषठ पोलीस ननरीक्षक, साींगवी पोलीस थ्ेशन, वप ींपरी-धच ींचवड, 
पणेु याींनी कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

बेलखेि, अिसूळ, मालेगाांि बाजार (ता.तेल्हारा, जज.अिोला) या 
गािाांच्या मुख्य रस्त्याच ेिाम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत 

  

(४९) * ६८८३ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बेलखेड, अडसळू, मालेगाींव बाजार (ता.तले्हारा, स्ज.अकोला) या नतन्ही 
गावाींच्या मखु्य रथत्याच े नतुनीकरणाचे काम अपणूाणवथिेत असताना 
सावणजननक बाींिकाम ववभागाकडून कीं त्रा्दाराचे आधिणक हहत जपण्यासाठी 
घोडगाींव या रथत्याचे खोदकामास परवानगी हदल्यामळेु उपरोक्त गावाींच् या 
नागररकाींना रहदारी करणे कहठण झाले असनू उक्त रथत्याींची कामे 
अपणूाणवथिेत असल्यामळेु पणूण करण्याबाबतची तक्रार ग्रामथिाींनी, सींबींधित 
ववभाग व लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड े माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, त्याबाबतची सद्य:स्थिती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर रथत्याचे काम अपणुाणवथिेत असल्यामळेु डॉ.सौ.सींजीवनी त्रबहाड े
याींनी हदनाींक १२/०८/२०२० रोजी शासनाकड ेननवेदन हदले आहे. 
(२) बेलखेड, अडसळू, माळेगाींव बाजार ता.तले्हारा या नतन्ही गावाींच्या मखु्य 
रथत्याचे काम सद्य:स्थितीत प्रगतीपिावर आहे. सदर काम पणूण करण्यासाठी 
सींबींधित कीं त्रा्दारास वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला असनू माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ अखेर काम पणूण करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

जजांतूर (जज.परभणी) नगरपाशलिेत िमचचाऱ्याांची िां ्ाटी 
पध्दतीने भरती िरण्यात आल्याबाबत 

  

(५०) * ८१४५ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्जींतरू (स्ज.परभणी) नगरपाललकेतील ववववि ववभागात स्जल्हाधिकाऱ्याींची 
मींजूरी न घेताच कमणचाऱ्याींची कीं त्रा्ी पध्दतीने मानिनावर भरती करण्यात 
आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२१ च्या पहहल्या आठवड्यात ननदशणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सेल ूयेिील उपववभाग अधिकारी याींनी ननयकु्त 
केलेल्या चौकशी सलमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
सदर प्राप्त अहवालात काय आढळून आले आहे, 
(३) तसेच, शासनाच्या ननयमानसुार नगरपाललकेत कीं त्रा्ी कमणचाऱ्याींची भरती 
करताना स्जल्हाधिकाऱ्याींची परवानगी घेणे आवश्यक असतानाही सदर 
परवानगी न घेण्याची कारणे काय आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी करुन 
दोषीींववरोिात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अींशतस खरे आहे. 
 स्जींतरू नगरपररषदेमध्ये सवणसािारण सभेच्या मींजरूीने २ कमणचारी व 
थिायी सलमतीच्या मींजूरीने १० कमणचारी कीं त्रा्ी पध्दतीने ननयकु्त करण्यात 
आले होत.े 
(२) उपववभागीय अधिकारी, सेल ूयाींनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालानसुार 
मखु्याधिकारी, नगरपररषद स्जींतरू याींनी फक्त २ कमणचाऱ्याींचे लखेी आदेश 
केल्याचे हदसत.े उवणररत १० कमणचाऱ्याींची ननयकु्ती ववहहत पध्दती न 
अवलींबता झाल्याचे थपष् होत.े त्यानषुींगाने स्जल्हाधिकारी, परभणी याींना 
सींबींधिताींचा खुलासा प्राप्त करुन आवश्यक कायणवाही करण्याबाबत 
शासनामाफण त कळववण्यात आले आहे. 
(३) नगरपररषदेच्या अत्यावश्यक सेवेसाठी कीं त्रा्ी पध्दतीने मानिन तत्त्वावर 
तात्परुत्या थवरुपात घेण्यात आलेल्या कमणचाऱ्याींना अत्यावश्यक सेवेतील कामे 
पणूण झाल्यानींतर माहे जून, २०२० मध्ये कामावरुन कमी करण्यात आल ेआहे. 
सदर कमणचाऱ्याींच्या मानिनावरील खचण नगरपाललका फीं डातनू करण्यात आला 
आहे.  
 तसेच रोजींदारी पध्दतीने कमणचाऱ्याींची ननयकु्ती करताना 
स्जल्हाधिकारी याींची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परींत ुकीं त्रा्ी पध्दतीवर 
कमणचारी नेमताना स्जल्हाधिकारी याींची परवानगी घेण्याबाबत थिायी 
आदेशामध्ये नमदू नसल्याबाबत स्जल्हाधिकारी, परभणी याींनी अहवाल सादर 
केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई महापाशलिेच् या अखत् याररतील अनधधिृत जाहहरात फलिाांबाबत 

  

(५१) * ७०८१ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 
 



75 

(१) वाींदे्र-वरळी सी-लल ींक, मुींबई येिील अनेक जाहहरात फलक अनधिकृत 
असनू फक्त दोनच फलक महापाललकेकडून अधिकृतररत्या लावण्यात आल्याच े
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेच्या अखत्याररत असलेल्या िोकादायक 
जाहहरात फलकाींचे थरक्चरल ऑडी् होत नसल्याची बाब हदनाींक १४ डडसेंबर, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, महापाललकेने सदर अनधिकृत जाहहरात फलकाींवर कोणतीही 
कारवाई केली नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने भववषयात मोठी स्जववतहानी ्ाळण्यासाठी 
अशा प्रकारच्या िोकादायक जाहहरात फलकाींचे ननयलमतपणे थरक्चरल ऑडी् 
करण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) वाींदे्रकडून सी-लल ींक मागण वरळीकड े जाताना डाव्या 
बाजूला २ साईन बोडण असनू त ेमेरी्ाईम बोडणच्या अखत्याररत येतात. सदर 
साईन बोडणला बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त परवानगी देण्यात आललेी नाही. 
 वरळीकडून सी-लल ींक मागण वाींदे्रकड े येताना १४ अधिकृत जाहहरात 
फलक असनू त्याकरीता बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त मे.गोल्ड लाईन व 
मे.ऑपशन्स याींना परवानगी देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अखत्याररत येणाऱ्या अधिकृत 
होडडगं/आकाश धचन्हाींकरीता प्रत्येक परवानािारकाकडून प्रत्येक दोन वषांनी 
महानगरपाललकेकड े नोंदणीकृत असलेल्या सींरचना अलभयींताच,े जाहहरात 
फलक ससु्थितीत असल्याबाबतचे थिैयणता प्रमाणपत्र घेतले जात.े तद्नींतर 
जाहहरात फलकाचे नतुनीकरण केले जात.े 
(३), (४) व (५) वाींदे्रकडून सी-लल ींक मागे वरळीकड े जाताना डाव्या बाजूच े
मेरी्ाईम बोडणच्या अखत्याररतील २ अनधिकृत साईन बोडण काढून 
्ाकण्याकरीता महानगरपाललकेमाफण त मेरी्ाईम बोडण याींच्याशी पत्रव्यवहार 
करण्यात आला आहे. 

----------------- 
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नागपूर शहरातील रस्त्यािर िचऱ् याच ेहढगारे 
साचनू अस्िच्छता िाढल्याबाबत 

  

(५२) * ७८१९ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू उपराजिानी असनूही या शहरातील अनेक मागाणवर मोठ्या 
प्रमाणात कचऱ् याचे हढग साचल्याचे हदसनू येत असल्यामळेु भववषयात 
थवच्छता लमशनमध्ये नागपरू अग्रकमावर येवनू साचत चाललेल्या कचऱ् याच्या 
हढगामळेु शहरातील अथवच्छता वाढली असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने नागपरू शहरातील रथत्यावरील कचऱ् याचे हढग 
साफ करुन शहर थवच्छ ठेवण्याबाबत कोणती कायवाणही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) नागपरू मनपा हद्दीमध्ये, घराघरातनू कचरा सींकलन व वाहतकू 
करण्याकरीता दोन एजन्सी कायणरत आहेत. 
 या दोन एजन्सीच्या माध्यमातनू शहरातील कचरा ननयलमतररत्या 
उचलण्यात येत असनू, शहरात कोणत्याही भागात कचरा साठून राहणार नाही 
याची पणूण दक्षता घेण्यात येत.े 
 या सवण कायणवाहीवर देखरेख ठेवण्यासाठी झोनननहाय, जमादार व 
थवच्छता ननरीक्षकाची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. याींच्यावर ननयींत्रण व 
देखरेख ठेवण्यासाठी थवच्छता अधिकारी कायणरत आहेत. ही सवण काम े
सहायक आयकु्त याींच्या ननयींत्रणात करण्यात येतात. 
 अपवादात्मक पररस्थितीत जसे की, एजन्सीच्या कमणचाऱ्याींचा सींप 
असेल तर, अशा पररस्थितीत सधु्दा महानगरपाललकेच्या यींत्रणेव्दारे ककीं वा 
पयाणयी व्यवथिेव्दारे शहरातील कचऱ्याचे हढगारे त्वरेने उचलण्याची कायणवाही 
महापाललकेकडून केली जात.े  

----------------- 
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मुांबई महानगरपाशलिा आयुक्ताांनी अत्यािश्यि सेिेतील  
िमचचाऱ्याांचा विशषे भत्ता बांद िेल्याबाबत 

  

(५३) * ७२०६ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अरुणिािा जगताप, 
श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या अत्यावश्यक सेवेतील रुग्णालयात काम 
करणाऱ्या कमणचाऱ्याींना रुपये ३००/- देण्यात येणारा ववशषे भत्ता हदनाींक    
३१ डडसेंबर, २०२० रोजी पासनू बींद करण्याचा ननणणय मुींबई महानगरपाललका 
आयकु्ताींनी घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववशषे भत्ता हदनाींक ३१ माचण, २०२१ पयतं सरुु ठेवावा 
अशी मागणी करणारे ननवेदन ववववि सींघ्नाींनी मुींबई महानगरपाललकेच्या 
आयकु्ताींकड ेकेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदर भत्ता पवुणवत सरुु ठेवण्याबाबत कोणता 
ननणणय घेतला वा घेण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) कोरोना-१९ च्या पाश्वणभमूीवर जाहीर झालले्या ्ाळेबींदीच्या काळात 
लोकल सेवा व हॉ्ेल्स बींद असल्यामळेु बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
सेवेतील कायणरत कामगार/कमणचारी/अधिकारी याींना कामाच्या हठकाणी  
जाण्या-येण्यासाठी व दैनींहदन जेवण, खाणे याकरीता प्रनतहदन प्रनतकमणचारी 
रुपये ३००/- इतका भत्ता हदनाींक २३/०३/२०२० पासनू सरुु करण्यात आला 
होता. 
 तिावप, हदनाींक १५/०६/२०२० पासनू लोकल रेल्वे सेवा सरुु करण्यात 
आली असनू, सद्य:स्थितीत दोन्ही मागांवर लोकल सेवा सरुु आहे. तसेच, 
मुींबई व मुींबई बाहेरील प्रवाशाींसाठी बेथ् व राज्य पररवहन मींडळाच्या बस 
गाड्याही सरुु आहेत. 
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 तसेच, राज्य शासनाच्या मागणदशणक तत्वाींनसुार बहृन्मुींबई 
महानगरपाललका क्षते्रातील रेथ्ॉरीं् व हॉ्ेल्स हदनाींक ५ ऑक््ोबर, २०२० 
पासनू सवण नागररकाींसाठी खुली करण्यात आली आहेत. सबब, बहृन्मुींबई 
महानगरपाललका कमणचाऱ्याींचा वाहतकुीचा व जेवण, खाणे याींचा प्रश्न ननकाली 
ननघाला असल्यामळेु प्रनतकमणचारी देण्यात येणारा दैनींहदन भत्ता हदनाींक 
०१/०१/२०२१ रोजीपासनू बींद करण्याचा ननणणय घेण्यात आला असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

निी मुांबईच्या उभारणीसाठी शतेिऱ्याांििून सांपाहदत िेलेल्या  
जशमनीांचा मािेजा अदा िरण्याबाबत 

  

(५४) * ७७४१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, िॉ.िजाहत 
शमझाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोि, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) नवी मुींबईच्या उभारणीसाठी शासनाने ठाणे, पनवेल उरण इत्यादी 
तालकु्यातील समुारे ३४४ चौरस कक.मी. चा भभुाग अधिसधूचत केल्यानींतर 
लसडकोच्या माध्यमातनू येिील समुारे १७ हजार हेक््र जमीन सींपाहदत करुन 
एक ननयोस्जत शहर बसववण्याची जबाबदारी शासनाने लसडकोवर सोपवनू सन 
१९९४ मध्ये सवण प्रकल्पग्रथताींना ववकलसत भखूींड देण्याची योजना राबववली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जमीन सींपादनातील प्रकल्पग्रथताींना मोबदला हदल्यानींतर 
जलमनीचा वाढीव मोबदला अिाणत मावेजा लमळावा अशी मागणी 
प्रकल्पग्रथताींकडून करण्यात आल्यामळेु मावेजापो्ी लसडकोला समुारे २ हजार 
को्ी रुपये अदा करावे लागले असनू अदा करण्यात आलेली रक्कम फार 
मोठी असल्याकारणाथतव लसडकोच्या प्रकल्पावर त्याचा पररणाम होत  
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असल्यामळेु उक्त रक्कम शासनाने अदा करावी ककीं वा कसे याबाबत ननणणय 
घेण्याची ववनींती हदनाींक ७ माचण, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास लसडकोच े
तत्कालीन व्यवथिापकीय सींचालक याींनी नगर ववकास ववभागाला पत्र पाठवनू 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जलमनीच्या वाढीव मोबदल्याबाबत लसडकोकड े असलेल्या 
हजारो प्रलींत्रबत प्रकरणामळेु नवी मुींबई पररसरातील पनवेल व उरण इत्यादी 
हठकाणच्या हजारो गहृननमाणण सींथिाना ओ.सी. प्राप्त झालेल्या असतानाही 
गहृननमाणण सींथिा थिापन करणे, कन्व्हेशन डडड करणे, फायनल ऑडणर, 
लसडको रॉन्सफर इत्यादी प्रश्नाींबाबत अडचणी ननमाणण झाल्यामळेु अधिकृत 
गहृननमाणण सींथिामिील रहहवाश्याींची फसवणूक होत असल्याचेही ननदशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी नसुार 
नगर ववकास ववभागास पाठववलेल्या पत्राच्या अनषुींगाने आढावा घेतला आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नसुार उक्त पररसरातील अधिकृत 
असलेल्या हजारो गहृननमाणण सींथिाच्या अडचणी दरू होण्याकरीता तसेच 
प्रकल्पग्रथताींचे हहत जपले जावे याकरीता ननणणय घेवनू कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, त्याबाबतची सद्य:स्थिती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) लसडको महामींडळाने नवी मुींबई प्रकल्पाच्या 
ववकासासाठी सींपाहदत जलमनीच्या प्रकल्पग्रथताींना हदलासा देण्याच्या 
दृष्ीकोनातनू शासनाने हदनाींक ०६/०३/१९९० व हदनाींक २८/१०/१९९४ च्या 
शासन ननणणयान्वये १२.५% योजना मींजूर करण्यात आली आहे. सदर 
योजनेंतगणत प्रकल्पग्रथताींना ववकलसत भखूींडाींचे वा्प करण्यात येत.े 
(२) हे खरे आहे. 
 मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेसमोरील रर् याधचका क्र. २४७४/२०१७ 
(ववभागीय आयकु्त, कोकण वव. श्री.सरुेंद्र सोमाणी) च्या सनुावणी दरम्यान 
भसूींदभण क्र. १३८/९० मौजे रोडपाली ता.पनवेल मध्ये मा.प्रिान स्जल्हा 
न्यायािीश, रायगड अललबाग याींनी हदनाींक ६/०८/२०१६ च्या ननवाडा आदेशाने 
मींजूर केलेली वाढीव मोबदला रक्कम स्जल्हा न्यायालय, रायगड येिे जमा 
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करण्याच्या अनषुींगाने लसडकोच्या हदनाींक ०७/०३/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
केलेल्या ववनींतीनसुार मौजा रोडपाली, ता.पनवेल येिील सींपाहदत जलमनीच्या 
वाढीव मोबदल्याच्या अनषुींगाने स्जल्हा न्यायालय, अललबाग याींचा न्याय 
ननणणय व ववभागीय आयकु्त, कोकण याींचे आदेश ववचारात घेऊन वाढीव 
मोबदल्याची रक्कम शासन ननणणय हदनाींक १२/०२/२००८ नसुार लसडकोने 
मा.न्यायालयात जमा करण्याबाबत हदनाींक ०५/०४/२०१७ रोजी ननदेश देण्यात 
आले आहेत. 
 नवी मुींबई प्रकल्पासाठी सींपाहदत जलमनीच्या बदल्यात लसडकोकडून 
प्रकल्पग्रथताींना सन २००६ त ेजानेवारी, २०२१ या कालाविीत वाढीव मोबदला 
एकूण रक्कम रुपये २४८८,१७,०३,६८७/- ववतररत करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
 गहृननमाणण सींथिाींच्या भखूींडाबाबत न्यायालयीन दावा प्रलींत्रबत 
असल्यास गहृननमाणण सींथिाींच्या नावे भखूींड हथताींतरण आदेश/ 
अलभहथताींतरण/अींनतम आदेश या सेवा आवश्यकतनेसुार लसडकोच्या 
िोरणानसुार भाडपेट्टाशलु्क फरकाची रक्कम व त्यानषुींगाने अनतररक्त 
भाडपेट्टय्ाची रक्कम सींबींधित गहृननमाणण सींथिेने अदा केल्यानींतर पढुील 
कायणवाही करण्यात येत.े 
 तिावप, ज्या प्रकरणामध्ये उक्त रक्कम भरण्यास सींथिा तयार नसेल 
ककीं वा भसूींपादन अधिननयम, १८९४ च्या कलम १८,२८ व २८-अ खालील दाव े
प्रलींत्रबत असतील अशी प्रकरणे थिधगत ठेवण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

राज्यात आधथचि तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाची  
वििासिाांिि ेथिबािी असल्याबाबत 

  

(५५) * ६८११ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाि, 
िॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात आधिणक तोट्यात असलेल्या बेथ् उपक्रमाचे ववकासकाींकड ेसमुारे 
३२० को्ीींची िकबाकी असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकबाकी वसलु करण्यास बेथ् उपक्रमाने गत १२ त े
१३ वष ेदलुणक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू िकबाकी वसलु न करण्याची कारणे काय आहेत, 
याबाबत शासनाने चौकशी करुन उक्त िकबाकी तातडीने वसलु करून बेथ्ला 
आधिणक तोट्यातनू बाहेर काढण्याकरीता कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बेथ् उपक्रमाची ववकासकाींकड े एकूण रुपये १६०.०९ 
को्ी इतकी िकबाकी असल्याचे बेथ् प्रशासनामाफण त कळववण्यात आल ेआहे. 
(२) बेथ् उपक्रमामाफण त ववकासकाींकडून आतापयतं रुपये ५२९.६८ को्ी इतकी 
रक्कम वसलु करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी विैाननक परवानग्या लमळवण्याकरीता झालेल्या 
उशीरामळेु कामाच्या पतूणतकेरीता ववलींब झाला आहे. त्यामळेु व्याजदराच्या 
अनषुींगाने येणे असणाऱ्या रकमाींबाबत व मखु्यत: दींडाच्या रकमाींबाबत 
ववकासकाींचे बेथ् उपक्रमाशी मतभेद आहेत. 
 तिावप, सदर वसलुी करण्यासाठी करारातील अ्ी व शतींनसुार 
सामोपचाराने/लवादामाफण त प्रकरणे ननकाली काढण्याकरीता प्रयत्न करण्यात 
येत असल्याचे बथे् प्रशासनामाफण त कळववण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नतथिली (ता.िैभििािी) ि धचांचिली (ता.िणििली, जज.शसांधदुगुच) 
येथील सुखनदीिरील पूलाच्या प्रलांबबत िामाबाबत 

  

(५६) * ६८९० श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नतिवली (ता.वभैववाडी) आणण धचींचवली (ता.कणकवली, स्ज.लस ींिुदगुण) या 
दोन गावाच्या दरम्यान असलेल्या सखुनदीवर पलू बाींिण्यात यावा म्हणून 
पींचक्रोशीतील ग्रामथिाींची गत ४० वषाणपासनूची मागणी ववचारात घेऊन 
तत्कालीन शासनाने माहे जून, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान उक्त पलूाच्या 
बाींिकामास मींजूरी देवनूही बाींिकामास सरुूवात झालेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राजापरू तालकु्यातील अनेक गावातील प्रवाशाींना धचींचवली येि े
कोकण रेल्वेने उभारलले्या खारेपा्ण रोड रेल्व ेथ्ेशनवर येण्यासाठी १२ त े
१५ कक.मी.चा वळसा घालनू यावे लागत असल्यामळेु त्या पररसरातील अनेक 
गावातील ग्रामथिाींना दळणवळणासाठी अनेक गींभीर समथयाींना सामोरे जावे 
लागत असनू प्रवाशाींना नाहक दगदग, वेळेचा अपव्यय तसेच आधिणक भदंूड 
सोसावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पलूाच्या बाींिकामास मींजूरी लमळून रुपये ५ को्ीच्या 
ननिीची अिणसींकल्पात तरतदू केलेली असतानाही प्रत्यक्षात पलूाचे कामास 
सरुूवात न होण्याची सवणसािारण कारणे काय आहेत,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने नतिवली-धच ींचवली या दोन गावाच्या दरम्यान 
सखुनदीवर पलू बाींिण्याचे काम ववनाववलींब हाती घेऊन पणूण करण्याचेदृष्ीने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. 
 सदर पलुाचे काम अद्याप कोणत्याही योजनेत अींतभूणत करण्यात 
आलेले नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 अनेक गावातील प्रवाशाींना धचींचवली येि ेकोकण रेल्वनेे उभारलेल्या 
खारेपा्ण रोड रेल्व ेथ्ेशनवर येण्यासाठी २० कक.मी.चा वळसा घालनू यावे 
लागत आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्नािीन पलुाबाबत ननकष, मींजुरी व ननिी उपलब्ितचे्या 
अिीन राहून काम हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
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बदलापूर पजश्चम (जज.ठाणे) येथील माांजली स्मशानभूमीत डिझले 
शिदाहहनी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५७) * ७९९३ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बदलापरू पस्श्चम (स्ज.ठाणे) येिील माींजली थमशानभमूीच्या आवारात 
असलेली महापाललकेची डडझले शवदाहहनी महहन्याभरापासनू बींद असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शवदाहहनी बींद असल्याने नागररकाींना पारींपाररक पध्दतीने 
अींत्यसींथकाराचा पयाणय थवीकारावा लागत असल्यामळेु मोठी रक्कम, वेळ 
आणण श्रम खचण होत असल्याने नागररकाींची अडचण होवनू अनेकदा 
पारींपाररक थमशानात गदी असल्याने शव घेऊन जागा ररकामी होण्याची वा् 
पहावी लागत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर डडझेल शववाहहनी दरुुथती करण्याची मागणी नागररकाींनी 
मखु्याधिकारी, कुळगाव-बदलापरू नगरपाललका याींचकेड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन माींजली थमशानभमूीत 
डडझेल शवदाहहनी उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) कुळगाव-बदलापरू नगरपररषद हद्दीतील माींजली येिील 
थमशानभमूीच्या आवारात सन १९९९ पासनू कायणरत असलेली डडझेल 
शवदाहहनी हदनाींक २५/१२/२०२० रोजी नादरुुथत झालेली होती, ही बाब खरी आहे. 
(२), (३) व (४) शवदाहहनी नादरुुथत असलेल्या कालाविीमध्ये नागरीकाींना 
अडचणीींचा सामना करावा लागला, ही वथतसु्थिती आहे. 
 तिावप, नादरुुथत झालेली सदरची शवदाहहनी दरुुथत करुन घेण्यात 
आली असनू हदनाींक ०८/०२/२०२१ पासनू पणूण क्षमतनेे कायाणस्न्वत करण्यात 
आल्याचे नगरपररषदेने कळववले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पुणे महापाशलिेच्या प्राथशमि शाळेमधील ननितृ्त  
शशक्षिाांना पेविशन शमळण्याबाबत 

  

(५८) * ७७८७ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महापाललकेच्या प्रािलमक शाळेमिील ननवतृ्त लशक्षकाींना आपल्या 
हक्काच्या पेन्शनसाठी अधिकाऱ् याींकड ेववनींत्या कराव्या लागत असल्याची बाब 
माहे जानेवारी, २०२१ च्या दसुऱ्या आठवड्यात ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवतृ्त प्रािलमक लशक्षक-लशक्षकेतर कमणचारी कल्याण 
सींथिेच्या सदथयाींनी यासींदभाणत अनतररक्त आयकु्त याींना ननवेदन हदले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ननवतृ्त लशक्षकाींना पेन्शन देण्यासाठी 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) पणेु महानगरपाललकेच्या प्रािलमक 
शाळेतील कमणचाऱ्याींच्या पेन्शन प्रकरणी महानगरपाललकेच्या लेखा 
ववभागाकडून सेवाननवतृ्त होणाऱ्या सवण कमणचाऱ्याींची सेवापथुतके तपासली 
जातात.  
 सदर पथुतके तपासताना कमणचाऱ्याींच्या रूजू हदनाींकापासनूच्या सवण 
नोंदी, काही आक्षेप/लेखा आक्षेप, वेतनत्रु् ी याींची पतूणता करण्यासाठी ववलींब 
होतो.  
 या सवण बाबीींची पतूणता करण्यास ववलींब होत असल्याने अशी पेन्शन 
प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत, ही वथतसु्थिती आहे, असे पणेु महानगरपाललकेने 
कळववले आहे.  
 अशा प्रलींत्रबत प्रकरणाींबाबत ननवतृ्त प्रािलमक लशक्षक-लशक्षकेतर 
कमणचारी कल्याण सींथिा या सींघ्नेने हदनाींक ०९/०२/२०२१ रोजी पणेु 
महानगरपाललकेस ननवेदन हदलेले आहे.  
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 अशा प्रकरणी त्रु् ीींची पतूणता होईपयतं अपेक्षक्षत सेवाननवसृ्त्तवेतनाच्या 
९० ्क्के एवढे सेवाननवसृ्त्तवेतन सरुू करण्यात आलेले असनू, त्रु् ीींच े
ननराकरण केल्यानींतर अनजु्ञेय सेवाननवसृ्त्तवेतन देण्यात येत,े असे पणेु 
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
 प्रािलमक लशक्षण ववभाग, पणेु येिील सन २०१८ पासनू हदनाींक 
३१/०१/२०२१ अखेर एकूण १८८ कमणचारी सेवाननवतृ्त झाले असनू, त्यापकैी 
६४ कमणचाऱ्याींना ननयलमत सेवाननवसृ्त्तवेतन सरुू करण्यात आले आहे. 
 याबाबत आढावा घेण्यात आलेला असनू सवण प्रलींत्रबत प्रकरणे तातडीने 
पणूण करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे पणेु महानगरपाललकेने 
कळववले आहे. 
 सेवाननवतृ्त कमणचाऱ्याींच्या ननवसृ्त्तवेतन ववषयक बाबी प्रािान्याने 
हाताळून ववशषे पिक नेमनू प्रलींत्रबत १२४ प्रकरणाींत त्वरीत कायणवाही करून 
अनजु्ञेय ननवसृ्त्तवेतनाची पणूण रक्कम प्रदान करण्याच ेप्रयत्न करावेत, तसेच 
सेवाननवतृ्त होणाऱ्या कमणचाऱ्याींबाबत १ वषण आधिपासनू सेवाप् तपासणीस 
सरुूवात करावी, अशा सचूना आयकु्त, पणेु महानगरपाललका याींना हदनाींक 
०१/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 
 

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

नाांदेि शहरात िाहतूिीस अिथळा ठरत असलेले  
विजेच ेखाांब ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

  

(५९) * ६७३२ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोि, श्री.जयांत आसगाििर, 
िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाींदेड शहरातील अनेक रथत्याींचे काही वषाणपवूी मजबतूीकरण व रुीं दीकरण 
करण्यात आले आहे मात्र, अनेक रथत्याींवरील ववजचेे खाींब थिलाींतररत न 
केल्यामळेु त े वाहतकूीसाठी अडिळा ठरत असल्याच े हदनाींक ३१ डडसेंबर, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने वाहतकूीस अडिळा ठरणारे ववजेचे खाींब 
थिलाींतररत करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) नाींदेड वाघाळा शहर महानगरपाललका हद्दीमध्ये ववववि 
मखु्य रथत्याींमध्ये व अींतगणत रथत्याींमध्ये ववद्यतु पोल असल्यामळेु 
वाहतकुीस अडिळे ननमाणण होत आहे, हे खरे आहे. 
(२) नाींदेड वाघाळा महानगरपाललकेने JNNURM व नगरोत्िान या 
योजनेंतगणत सन २००८ पासनू शहरातील मखु्य रथता रुीं दीकरणाच ेकाम हाती 
घेतले होत.े सदर काम करताना ववद्यतु खाींब व रान्सफामणर हे अडिळा ठरत 
असल्यामळेु त े थिलाींतरीत करण्याबाबत महानगरपाललकेने महाराषर राज्य 
ववद्यतु ववतरण कायाणलयाकड ेपत्रव्यवहार केला आहे. 
 कामाची तातडी लक्षात घेता महानगरपाललकेने ननववदा मागवनू सदर 
काम थवखचाणने पणूण केले असनू त्यासाठी रुपये ११.४२ को्ी खचण झाला आहे. 
 शासन पररपत्रक हदनाींक ९/०८/१९९८ मिील तरतदुीनसुार ववद्यतु 
खाींब व रान्सफामणर थिलाींतरीत करण्यासाठी झालेला खचण ववद्यतु ववतरण 
कायाणलय व महानगरपाललका याींनी समप्रमाणात करणे अलभप्रेत आहे. 
याबाबत महाराषर राज्य ववद्यतु ववतरण कायाणलयाकड े ५०% रकमेची 
महानगरपाललकेने मागणी केली आहे. 
 वेळोवेळी महानगरपाललका ननिीतनू वाहतकुीस अडिळा ननमाणण 
करणारे ववद्यतु खाींब थिलाींतरीत करण्यात आले आहेत. तसेच सन    
२०२१-२०२२ करीता या कामासाठी महानगरपाललकेने स्जल्हा ननयोजन सलमती, 
नाींदेड याींच्याकड े ननिीची मागणी केली असल्याबाबत नाींदेड वाघाळा 
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मौजे मागाठाणे (ता.बोरीिली, जज.मुांबई उपनगर) येथील  
गहृ सांिुलातील रस्ता बांद िरण्यात आल्याबाबत 

  

(६०) * ७८४४ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े मागाठाणे (ता.बोरीवली, स्ज.मुींबई उपनगर), येिील न.भ.ू क्रमाींक 
२१७, २१७/१ त े५८, २१८, २१८/१ त े३२ या लमळकतीच्या क्षेत्रावर वसलेल्या 
सींकुलातील इमारत क्र. ७ आणण इमारत क्रमाींक ६ मिील रथता सन २००३ 
पासनू सींकुलातील वाहनाींसाठी आणण रहदारीसाठी खलुी होती. परींत ु सदर 
रथता लस ींिुदगुण सहकारी गहृननमाणण सींथिेने बेकायदेशीरररत्या लोखींडी गे् 
्ाकून बींद केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मखु्य कायणकारी अलभयींता (झो.प.ुपा.) याींचा सन १९९४, 
१९९८, २००३, २०१७ व २०१८ या वषांच्या मींजूर अलभयान्यास आराखड्यात 
(Sanctioned Layout Plan) सदर रथता दाखववण्यात आला असनूही सदर 
मागण लोखींडी गे्व्दारे बींद करण्याची कारणे काय आहेत व उक्त मागण 
कोणाच् या आदेशान्वये बींद करण्यात आला आहे,  
(३) तसचे, उक्त हठकाणी आपत्कालीन पररस्थिती उद् भवल्यास सदर गे्मळेु 
बचाव कायाणत अडिळा ननमाणण होण्याची शक्यता ववचारात घेवनू जेषठ 
नागररक, रूग्ण, महहला व लहान मलुाींना दरुच्या रथत्यावरून वळसा घालनू 
जावे लागत असल्याची समथया ववचारात घेता कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, सदर रथत्यावरील लोखींडी गे्सींदभाणत सद्गरुू लमलनेनयम ्ॉवर 
सहकारी गहृननमाणण सींथिसेह सींकुलातील इतर सींथिाींनी मखु्य कायणकारी 
अधिकारी, झो.प.ुप्रा. याींना माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन 
देण्यात आले असनूही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषण 
काय आहेत, त्यानसुार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
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िॉ. जजतेंद्र आव्हाि : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सदर बाबतीत सद्गरुु लमलेननयम ्ॉवर सह.गहृ.नन. सींथिेच्या हदनाींक 
२२/०९/२०२० रोजीच्या पत्रानसुार तक्रार प्राप्त झालेली आहे.  
(२) योजनेच्या सिुाररत मींजूर अलभन्यास आराखड्यानसुार इमारत क्र.६ व 
इमारत क्र.७ मिील रथत्यावर कोणतहेी लोखींडी गे् प्रथताववत नाही व सदर 
लोखींडी गे् बसववण्याबाबत झोपडपट्टी पनुवणसन प्राधिकरणामाफण त कोणतीही 
परवानगी अिवा ननदेश ववकासक/गहृननमाणण सींथिेस देण्यात आलेले नाहीत.  
(३) व (४) सदर बाबतीत ववकासक व वाथतवुवशारद याींचा हदनाींक 
२३/११/२०२० च्या पत्रान्वये खुलासा मागववलेला आहे आणण तसेच हदनाींक 
२२/०२/२०२१ रोजी थमरणपत्राव्दारे पनु:श्च कळववण्यात आलेले आहे. तसेच 
सदर तक्रारीबाबत कायणवाही करण्यासाठी हदनाींक २२/०२/२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये लस ींिुदगुण गहृननमाणण सींथिेसदेखील कळववण्यात आलेले आहे.  
(५) मींजूर अलभन्यासात ववकासकामाफण त सदर अनधिकृत बाींिकामावर 
कारवाई होईपयतं योजनेतील ववक्री घ्काच्या इमारतीस भोगव्ा प्रमाणपत्र 
देण्यात येणार नाही, अस ेझोपडपट्टी पनुवणसन प्राधिकरण याींनी कळववल ेआहे.  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  
िाघोळी (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील िाघेश्िर मांहदर ते शे्रयस गािचन 

रस्त्याच ेिाम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत 
  

(६१) * ७६३३ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाघोळी (ता.हवेली, स्ज.पणेु) येिील वाघेश्वर मींहदर त े शे्रयस गाडणन 
रथत्याच्या रुीं दीकरणाच,े सशुोलभकरणाचे व फु्पािच े काम पणूण करण्याचा 
कालाविी सींपनूही काम अपणूाणवथिते असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाकरीता अकरा को्ी रुपयाींचा ननिी खचण करुनही 
रथत्याच्या रुीं दीकरणाच,े सशुोलभकरणाच े व फु्पािचे काम अपणूाणवथिेत 
असल्याने नागररकाींना, वाहनिारकाींना गरैसोईचे होत असल्याचे ननदशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नषुींगाने दोषीींववरुध्द कारवाई करुन उपरोक्त काम 
तातडीने पणूण करण्याकरीता शासनथतरावर काय कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्नािीन ववषय हा पणेु–नगर राषरीय महामागण ७५३ (फ) या 
रथत्यावरील पणेु महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणामाफण त हाती घेण्यात 
आलेल्या श्री.वाघेश्वर, आव्हाळवाडी व केसनींद या तीन सींगमथिान सिुारणा 
करण्याच्या कामाबाबत आहे. 
 सदर कामाच्या रुीं दीकरणात अडिळा ठरणाऱ्या ववद्यतु खाींब, 
कफडरवपलर, केबल थिलाींतरीत करण्याचे काम प्रगतीपिावर असल्याने काही 
हठकाणी फु्पािचे व रुीं दीकरणाचे काम अींशतस बाकी आहे. 
 तसेच सदरचे काम माहे माचण त े ऑगथ्, २०२० या कालाविीत 
कोववड-१९ च्या वाढत्या प्रादभुाणवामळेु समुारे ५ महहने बींद ठेवावे लागले. 
त्याचप्रमाणे लॉकडाऊन कालाविीत कामगार व सािन सामगु्रीचा तु् वडा 
यामळेु उवणररत कामामध्ये सातत्य राखण्यासाठी अडचणी उद् भवल्या. याथतव 
सदर काम पणूण होण्यास ववलींब झाला. 
 सदर काम हदनाींक १५/०३/२०२१ रोजीपयतं पणूण करण्याचे पणेु 
महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणामाफण त ननयोस्जत आहे. 

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

अिोला राष्ट्रीय महामागच बायपासच ेिामात डिपीआरच े
उल्लांघन होत असल्याबाबत 

  

(६२) * ६९३८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला महानगरपाललकें तगणत राषरीय महामागण एन.एच.आय. तफे 
अकोला रेल्व ेथ्ेशन त ेअशोक वा्ीकापयतं ललायओवर, सबवे तसेच लशवणी 
पासनू ररिोरा बायपासच े कामात डडपीआरच े उल्लींघन होत असल्याची बाब 
माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे, 
(२) असल्यास, सदर काम ननववदेच्या ननकषाप्रमाणे न करता चूकीच्या 
माध्यमातनू दसुऱ्याकडून (जेव्ही) करून तसेच एकाच ननववदािारकाला देत 
असल्याची बाब सधु्दा ननदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधित दोषी कीं त्रा्दारावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) सदर काम े कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय 
राजमागण प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील आहेत, हे खरे नाही. 
 सदर कामे डडपीआर प्रमाणे भारतीय राषरीय राजमागण प्राधिकरणाच्या 
ननयमाींनसुार व सक्षम प्राधिकारी याींचे मान्यतनेसुार करण्यात येत आहेत, 
असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागण प्राधिकरण, अमरावती याींनी 
कळववले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर काम ेही Request for Proposal (RFP) प्रमाणे व त्यातील 
JV च्या शतीप्रमाणे अवाडण करण्यात आली आहेत, असे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय राजमागण प्राधिकरण, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

-----------------  
विधान भिन :   श्री.राजेविद्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवण सवण प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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