
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि २२ डिसेंबर, २०२१ / पौष १, १९४३ (शिे) 
  
(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मा्ं ी 

(३) गहृतनमावण मा्ं ी 
(४) नगरवििास, सािवजतनि बाांधिाम 

(सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६७ 
------------------------------------- 

  
मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाच्या घराांच्या सोििीमयेये पा् 
ठरलेल्या विजेत्या धगरणी िामगाराांना घराचा िाबा ममळण्याबाबि 

  

(१) * १०९९६ श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.राजेश 
राठोि, िॉ.िजाहि ममर्ाव, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.जयांि आसगाििर, श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय गहृतनमावण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) पनिेल, 
कोन येथील भाडतेत्तत्तिािरील गहृ प्रकल्पातील घरे दीड लाखाींहून अधिक 
धगरणी कामगाराींना देण्याच ेउद्दिष् साध्य करण्यासाठी राखीि ठेिण्यात आली 
असनू सन २०१६ मध्ये २४१७ घराींसाठी म्हाडाच्या मुींबई मींडळाने काढलेल्या 
सोडतीत विजेत्तयाींची पात्रता ननश्चचती पणूण करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, देकारपत्र े देण्यात आलेल्या अनेक कामगाराींनी गहृकजण घेिनू 
घराची पणूण रक्कम भरली असनू त्तयाींच्या गहृकजाणचा समान माससक हप्ता 
देखील सरुु झाला असतानाही पात्र ठरलेल्या विजेत्तया धगरणी कामगाराींना 
ककीं िा त्तयाींच्या िारसाींना अद्यापही घराींचा ताबा समळाला नसल्याचे द्ददन ांक    
२ सप् ्ेंबर, २०२१ रोजी िा त्तयासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर विजते्तयाींनी घराचे पसैे भरल्यानींतरही धगरणी कामगार 
आणण त्तयाींच्या िारसाींना घराींचा ताबा अद्याप न देण्यात आल्यामळेु 
विजेत्तयाींना म्हाडा कायाणलयात िारींिार यािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गतिर्षी कोरोना काळात श्जल्हाधिकारी, रायगड याींनी सदरहू 
घराींचा ताबा कोरोनाबाधिताींच्या विलगीकरणासाठी घेतला असनू 
एमएमआरडीएने अनेक िेळा याबाबत स्मरणपत्र े पाठिनूही घराींचा ताबा 
अद्यापपयतं सोडण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय;  
(५) असल्यास, उक्त द्दठकाणच्या सोडतीत विजेत्तया ठरलेल्या धगरणी कामगार 
ककीं िा त्तयाींच्या िारसाींना घराींचा ताबा देण्यासाठी सदरहू घराींचा ताबा 
श्जल्हाधिकारी, रायगड याींच्याकडून एमएमआरडीएकड े तातडीने देण्याबाबत 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
िॉ. जजिेंद्र आव्हाि : (१), (२), (३) ि (४) हे खरे आहे. 
(५) ि (६) सदरहू सदननकाींचा ताबा एमएमआरडीएला समळणेसाठी 
श्जल्हाधिकारी कायाणलय, रायगड याींचे कायाणलयाकड े एमएमआरडीए 
कायाणलयाकडून पत्रव्यिहार ि पाठपरुािा सरुु आहे.  
 सदरहू सदननका एमएमआरडीएच्या ताब्यात आल्यानींतर, 
एमएमआरडीए कडून म्हाडाच्या ताब्यात आल्यानींतर सोडतीमध्ये पात्र 
ठरलेल्या विजेत्तया धगरणी कामगाराींना सदननकाींचा ताबा देण्याची कायणिाही 
म्हाडाकडून करण्यात येईल.  
 

----------------- 
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अिोला (जज.अिोला) येथील विमानिळाच्या धािपट्टीच्या 
विस्िारीिरणाच ेिाम प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(२) * १०२९१ श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांि मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७२१३ ला ददनाांि ३ माचव, २०२१ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सन १९४३ मध्ये ब्रिद्द्श शासनाच्या काळात अकोला शहरात सािणजननक 
बाींिकाम विभागाने सशिनी विमानतळाची उभारणी केली असनू, सदर 
स्थाननक विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी भसूींपादन करण्याबाबत 
श्जल्हाधिकारी, अकोला याींनी माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्तयादरम्यान 
शासनास प्रस्ताि सादर केल्यानींतर, सींयकु्त मोजणी अींती २२.२४ हेक््र आर 
जसमनीची आिचयकता असल्याचे ननषपन्न झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर विमानतळाच्या िािपट्टीचे विस्तारीकरण करण्याकरीता 
डॉ.पींजाबराि देशमखु कृर्षी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक््र 
जमीन हस्ताींतरीत करुनही सदर प्रकरण प्रलींब्रबत असल्याने भसूींपादनाबाबतचा 
व्यिहायणता अहिाल तयार करुन शासनास सादर करण्याच्या सचूना महाराषर 
विमानतळ विकास कीं पनीस देण्यात आल्याचे ि त्तयानसुार महाराषर 
विमानतळ विकास कीं पनीने भारतीय विमानपत्ततन प्राधिकरण याींना कळविल े
असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली द्ददनाींक ७ फेििुारी, 
२०२० रोजी िा त्तया समुारास झालेल्या बठैकीत अकोला विमानतळाच्या 
विकासाबाबत ि विस्तारीकरणाबाबत व्यिहायणता अभ्यास अहिाल तय र 
करण्यास सचुविले होत,े त्तयानसुार सदर विमानतळाचा व्यिहायणता अभ्यास 
अहिाल भारतीय विमानपत्ततन प्राधिकरण याींनी तय र कराव  अस ेमहाराषर 
विमानतळ विकास कीं पनीने त्तयास कळविले होत,े यासींदभाणत भारतीय 
विमानपत्ततन प्राधिकरणाकडून उत्ततर प्राप्त झाले नाही, त्तयाअनरु्षींगाने पढेु 
कोणती कायणिाही करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्तयानसूार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उयेदि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली अकोला विमानतळाच्या 
विकासाकरीता आढािा बठैक द्ददनाींक ७ फेििुारी, २०२० रोजी घेण्यात आली 
होती. सदर बठैकीत मा.मखु्यमींत्रयाींनी अकोला विमानतळाच्या विकासाबाबत ि 
विस्तारीकरणाबाबत व्यिहायणता अभ्यास अहिाल करण्यास सचुविले. अकोला 
विमानतळ हे भारतीय विमानपत्ततन प्राधिकरण याींच्या मालकीचे असल्याने 
सदर विमानतळाचा व्यिहायणता अभ्यास अहिाल भारतीय विमानपत्ततन 
प्राधिकरण याींनी करािे असे म.वि.वि.कीं पनीने द्ददनाींक २ माचण, २०२० च्या 
पत्राद्िारे त्तयाींस कळविले होत.े त्तयानसुार भारतीय विमानपत्ततन 
प्राधिकरणाकडून अकोला विमानतळाचा Information report शासनास 
द्ददनाींक १३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी प्राप्त झाला आहे. तथावप, सदर अहिालात 
कोणतीही ताींब्रत्रक शक्यशक्यता नसल्याच े ननदशणनास आल्यामळेु योग्य 
feasibility report देण्याबाबत म.वि.वि.कीं .कडून भारतीय विमानपत्ततन 
प्राधिकरणास ईमेलव्द रे द्ददनाींक २४ सप्टेंबर, २०२१ रोजी पनु्हा कळविण्यात 
आले आहे. त्तयाबाबत उत्ततर अद्याप प्राप्त झाल ेनाही. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
निी मुांबईिील िलाि िाांदळिन म्हणून घोवषि िेल्याने मजच्िमाराांिर 

उपासमारीची िेळ आल्याबाबि 
  

(३) * १०७५८ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) निी मुींबईतील खाडीलगत असणारे तलाि काींदळिन म्हणून घोवर्षत केले 
आहेत, हे खरे आहे काय, असल्यास, सदर तलाि काींदळिन म्हणून केव्हा 
घोवर्षत करण्यात आले आहेत, 
(२) असल्यास, निी मुींबईतील २९ गािे निी मुींबई महानगरपासलकेमध्ये 
समाविष् करण्यात आली असनू त्तया गािात मासेमारीिर उपजीविका करणारे 
घ्क मोठ्या प्रमाणात असनू त्तयाींचा मच्छीमारीचा व्यिसाय हा वडिलोपाश्जणत 
आहे, परींत ु शासनाने भारतीय िन अधिननयम १९२७ कलम २० आणण 
काींदळिन म्हणून घोवर्षत केलेल्या तलािाींमिील गाळ काढण्यासाठी परिानगी 
द्ददली जात नसल्याने ककनाऱ्यािरील मच्छीमाराींच्या उपजीविकेची सािने बींद 
झाल्याने सदर घ्कािर उपासमारीची िेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विभागाने गाळ काढण्याच्या सींदभाणत ससमती स्थापन 
करण्याचा ननणणय घेतला असनूही त्तयाची अींमलबजािणी झाली नसनू अनेक 
लोकप्रनतननिीीं श्जल्हाधिकाऱ् याींकड े सन २०१८ पासनू पाठपरुिठा करीत 
असल्याचे तसेच अप्पर प्रिान मखु्य िनसींरक्षक एन िासदेुिन याींच्याकड े
यासींदभाणत बठैक आयोश्जत करून पत्रव्यिहार करण्यात आला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, काींदळिन कक्ष विभागामाफण त तासमळनाडू येथे मश्च्छमाराींसाठी 
योजना राबविल्या जातात परींत,ु निी मुींबई व ठाणे येथ ेगाळ काढण्याची बींदी 
घातली जात े याबाबत मा.लोकप्रनतननिी याींनी अधिकाऱ्याींना विचारणा केली 
असता ससमती स्थापन करून गाळ काढण्याची परिानगी देऊ असे आचिासन 
देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, निी मुींबई महानगरपासलका हिीतील िर्षाणनिुर्ष ेसरुु असलेल्य  
मासेमारीच्या व्यिसायािर प्रनतबींि आल्यामळेु मश्च्छमार बाींििाींनी नकुसान 
भरपाई देण्याची मागणी शासनाकड े केली असनू या प्रकरणी मश्च्छमार 
सींघ्नेने श्जल्हाधिकारी, निी मुींबई याींचेकड ेननिेदने द्ददली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
चौकशीनसुार शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उयेदि ठािरे : (१) ठाणे श्जल््यातील ठाणे तालकु्यातील १४७१.४१२ 
हे.आर काींदळिन क्षते्र शासन अधिसचूना द्ददनाींक ४ माचण, २०१४ अन्िये 
भारतीय िन अधिननयम १९२७ च े कलम ४ नसुार राखीि िन म्हणून 
अधिसधूचत झाले. त्तयापकैी १४५८.७००७ हे.आर काींदळिन क्षेत्र हे शासन 
अधिसचूना द्ददनाींक २० जानेिारी, २०२१ नसुार भारतीय िन अधिननयम, 
१९२७ चे कलम २० अींनतमत: राखीि िन म्हणून अधिसधूचत झाले आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
 ठाणे खाडी फ्लेसम ींगो अभयारण्याच्या व्यिस्थापन आराखिय मध्ये 
खाडी क्षते्रात स्थाननक मश्च्छमाराींना परींपरागत मासेमारी करण्याची मभुा 
देण्यात आलेली आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 श्री.िासदेूि िमाण िे्ा, अध्यक्ष, अणखल महाराषर मश्च्छमार कृती 
ससमती, निी मुींबई याींनी श्जल्हाधिकारी याींना ननिेदने द्ददलेली आहेत. 
त्तयानरु्षींगाने श्जल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली बठैक आयोश्जत करण्यात 
आली होती. तथावप, काींदळिन विभागाने गाळ काढण्यासींदभाणत ससमती 
स्थापन करण्याचा ननणणय घेतलेला नाही. सदरचे क्षेत्र हे अधिसधूचत काींदळिन 
म्हणून घोर्षीत झालेले असनू त्तया जागेचा ििैाननक दजाण राखीि िने आहे. 
त्तयामळेु त्तया द्दठकाणी गाळ काढण्याचा प्रचन उद् भित नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) हे खरे नाही. 
 श्री.िासदेूि िे्ा, अध्यक्ष, अणखल महाराषर मश्च्छमार कृती ससमती, 
निी मुींबई याींनी श्जल्हाधिकारी ि इतर महसलू अधिकाऱ्याींकड े केलेल्या 
ननिेदनाींमध्ये नकुसान भरपाईची मागणी केल्याचे द्ददसनू येत नाही. 
(६) प्रचन उद् भित नाही.  
(७) प्रचन उद् भित नाही.  
 

----------------- 
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आरोग्य विभागाच्या ‘गट-ि’ ि ‘गट-ि’ पदाच्या रद्द िेलेल्या परीषा 
प्रिरणाची चौिशी िरण्याबाबि 

  

(४) * ११०८५ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, िॉ.पररणय 
रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई 
पटेल : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने द्ददनाींक २२ एवप्रल, २०२१ रोजी िा त्तया समुारास पररपत्रक 
काढून भतूपिूण दयु्यम सेिा ननिड मींडळाींच्या कायणकक्षतेील ‘ग्-ब’ ि ‘ग्-क’ 
ची पदे सरळसेिेने भरताना पॅनेलिरील कीं पनीमाफण तच परीक्षा प्रकिया राबिािी 
अशा सचूना ननगणसमत केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाआय्ीने राबविलेल्या ननिड प्रकियेत ठराविक सेिा 
परुिठादार कीं पन्याींना फायदा व्हािा यासाठी िेळोिेळी ननविदा अ्ी ि 
शतींमध्ये बदल केला तसेच काळ्या यादीतील कीं पन्याींची ननिड केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, न्यासा कम्यनुनकेशन कीं पनीकडून आरोग्य विभागाच्या ‘ग्-क’ 
ि ‘ग्-ड’ िगाणच्या तसेच ग्रामविकास विभागाच्या श्जल्हा पररर्षद सींिगाणतील 
परीक्षा आयोजनात गोंिळ ननमाणण झाल्यामळेु उमेदिाराींना मोठ्या प्रमाणात 
मानससक, शारीररक ि आधथणक त्रास झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आरोग्य विभागाच्या ‘ग्-क’ ि ‘ग्-ड’ पदासाठीच्या स्थधगत 
कराव्या लागणाऱ्या परीक्षा प्रकरणाची तसेच सेिा परुिठादार कीं पन्याींचे पॅनल 
तयार करण्यासाठी राबविलले्या ननविदा प्रकियेची सीआयडी, सीबीआय ककीं िा 
ननितृ्तत न्यायािीशामाफण त चौकशी करािी अशी मागणी मा.विरोिी पक्ष नेत,े 
मह र ष्ट्र वििानपररर्षद याींनी त्तयाींच्या द्ददनाींक २९ सप् े्ंबर, २०२१ रोजीच्या 
पत्रान्िये शासनास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय 
आढळून आले ि त्तयानसुार दोर्षीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उयेदि ठािरे : (१) होय. 
 (२) कोरोना महामारीच्या काळात आणीबाणीच्या पररश्स्थतीमळेु ननविदेस 
मदुतिाढ देणे अननिायण ठरले. जास्तीत जास्त कीं पन्याींचा सहभाग होणे 
अपेक्षक्षत असल्याने दोन (२) िेळेस ननविदेतील अ्ी सशधथल करण्यात 
आल्या.  
 ननविदाकाराींकडून ननविदा दाखल करताना कें द्र ककीं िा इतर कोणत्तयाही 
राज्य शासनाच्या विभागाींकडून ब्लॅक सलस्् ककीं िा बद्दहषकृत नसल्याबाबत 
प्रनतज्ञापत्र घेण्यात आले. तसेच काही कीं पन्याींकडून अनतररक्त माद्दहती 
मागविण्यात आली. ज्या शासकीय/ननमशासकीय विभागाींनी ब्रबडसण ब्लॅकसलस्् 
केल,े त्तयाींचेकड े त्तयाचा खुलासा मागविण्यात आला, त्तयानसुार 
ननिडप्रकियेदरम्यान, दोन अपात्र ब्रबडसण िगळून, पात्र ब्रबडसणची ननिड 
करण्यात आली आहे. 
(३) सािणजननक आरोग्य विभागाच्या परीक्षा घेण्यास मेससण न्यास 
कम्यनुनकेशन प्रायव्हे् सलसम्ेड कीं पनी याींनी असमथणतता दशणविली आहे. 
तसेच, ग्रामविकास विभागाच्या पदभरतीच्या परीक्षा पढेु ढकलण्यात आल्या 
आहेत. 
(४) ि (५) होय. 
 परीक्षा आयोजनातील गोंिळाच्या अनरु्षींगाने सािणजननक आरोग्य 
विभागाने पोलीस आयकु्त, मुींबई याींना चौकशीच ेपत्र द्ददले आहे. तसेच, ग्-ड 
परीक्षेच्या पेपरफु्ीबाबत प्राप्त तिारीींच्या अनरु्षींगाने पणेु शहर येथे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस चौकशीच्या अहिालानसुार पढुील 
कायणिाही करण्यात येईल. तसेच, पदभरती परीक्षेबाबत प्राप्त तिारीच्या 
अनरु्षींगाने मेससण न्यास कम्यनुनकेशन प्रायव्हे् सलसम्ेड कीं पनीला कारणे 
दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे.  
(६) प्रचन उद् भित नाही. 
 

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



9 

राज्याि विमुक्ि जािी ि भटक्या जमािी आणण विशषे मागास 
प्रिगाविील अधधिारी ि िमवचारी याांना पदोन्नन्निीमधील आरषण िायम 

ठेिण्याबाबि 
  

(५) * १०९७० श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि 
ममर्ाव, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, िॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विमकु्त जाती ि भ्क्या जमाती आणण विशरे्ष मागास 
प्रिगाणतील कमणचारी व अधिकारी याींना पदोन्नतीमिील आरक्षण देण्याबाबत 
मा.सिोच्च न्यायालयात सनुािणी प्रलींब्रबत असनू विमकु्त जाती, भ्क्या 
जमातीचे पदोन्नतीमिील आरक्षण असींवििाननक आहे, अशा प्रकारच े
प्रनतज्ञापत्र राज्य शासनाने मा.उच्च न्यायालयात दाखल केल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, विमकु्त जाती, भ्क्या जमाती हा प्रिगण राज्यघ्नेच्या 
अनचु्छेद १६ (४) नसुार तयार करून या प्रिगाणला आरक्षण देण्यात आल े
असनू राज्य शासनाने कोणत्तया ितीिर राज्यघ्नेविरुध्द प्रनतज्ञापत्र सादर 
केले आहे तसेच आरक्षण कायम ठेिण्याबाबत शासनाची भसूमका काय आहे, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननिीींनी विमकु्त जाती, भ्क्या जमातीच्या लाखो 
कमणचारी व अधिकाऱ्याींिर अन्याय करणारे हे प्रनतज्ञापत्र तातडीने मागे 
घेण्याबाबतची मागणी द्ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी िा त्तयासमुारास 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्तयानरु्षींगाने अन्यायकारक प्रनतज्ञापत्र मागे घेऊन विमकु्त जाती ि भ्क्या 
जमाती ि कमणचारी याींच े आरक्षण कायम ठेिण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उयेदि ठािरे : (१) ि (२) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी द्ददनाींक       
४ ऑगस््, २०१७ रोजी आरक्षण अधिननयम, २००१ च्या ििैतचेा प्रचन खुला 
ठेिनू पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणारा द्ददनाींक २५ मे, २००४ चा शासन ननणणय 
रि केला. मा.उच्च न्यायालयाच्या द्ददनाींक ४ ऑगस््, २०१७ च्या 
ननणणयाविरोिात राज्य शासनाने मा.सिोच्च न्यायालयात विशरे्ष अनजु्ञा 
याधचका ि.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे.  
 मागासिगीयाींची पदोन्नती ि सरळसेिेमिील प्रनतननधित्तिाची ि 
मागासलेपणाची माद्दहती सींकसलत करुन त्तयाींचे शासन सेिेतील आरक्षण 
ननश्चचत करण्यासाठी द्ददनाींक २२ माचण, २०२१ च्या शासन ननणणयान्िये 
ससमती गठीत केलेली होती. सदर ससमतीने सादर केलेल्या अहिालाच्या 
आिारे द्ददनाींक २९ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी मा.सिोच्च न्यायालयात शासनाच्या 
ितीने शपथपत्र दाखल केल ेहोत.े  
 मा.सिोच्च न्यायालयातील सरकारी िकील ि ज्येषठ विधिज्ञ याींच्या 
सल्ल्यानसुार द्ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी मा.सिोच्च न्यायालयात 
सिुारीत शपथपत्र दाखल केलेले आहे. सिुारीत शपथपत्रान्िये आरक्षण 
अधिननयम, २००१ अनसुार अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती, विमकु्त 
जाती-अ, भ्क्या जमाती-ब, भ्क्या जमाती-क ि भ्क्या जमाती-ड ि 
विशरे्ष मागास प्रिगण याींना पदोन्नतीमध्ये द्ददलेले आरक्षण कायम ठेिािे, अशी 
विनींती राज्य शासनाने मा.सिोच्च न्यायालयास केली आहे. 
(३) द्ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०२१ ि त्तयासमुारास विमकु्त जाती, भ्क्या 
जमातीच्या लाखो कमणचारी, अधिकाऱ्याींिर अन्याय करणारे प्रनतज्ञापत्र 
तातडीने मागे घेण्याबाबतच ेलोकप्रनतननिीींचे पत्र या विभागास प्राप्त झालेले 
नाही. तथावप, डॉ. विकास महात्तमे, सींसद सदस्य (राज्यसभा) याींचे द्ददनाींक ७ 
ऑक््ोबर, २०२१ चे ननिेदन या विभागास प्राप्त झालेले आहे. 
(४) राज्य शासनाने द्ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी आरक्षण अधिननयम, 
२००१ अनसुार अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती, विमकु्त जाती-अ, 
भ्क्या जमाती-ब, भ्क्या जमाती-क, भ्क्या जमाती-ड ि विशरे्ष मागास 
प्रिगण याींना पदोन्नतीमध्ये द्ददलेले आरक्षण कायम ठेिािे, असे सिुारीत 
शपथपत्र मा.सिोच्च न्यायालयात दाखल केलेले आहे.  
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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नागपूर मेरो स्टेशनकरििा तनयुक्ि िेलेल्या गे्रट िॉल ि महामेरो या 
िां पन्नयाांच्या िारभाराची चौिशी िरण्याबाबि 

  

(६) * ११२५३ श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू मेरो स््ेशनकररता गे्र् िॉल प्रा सल या कीं पनीकड ेसरुक्षा रक्षक, 
सफाई कमणचारी नेमण्याचा परिाना असताना त्तयाींना ननयमबाहय पध्दतीने 
एफ.एम.एस कमणचारी ननयकु्तीच े अधिकार महा मेरोमाफण त देण्यात आले 
तसेच सदर कीं पनीने ननयमबाहय पध्दतीने कीं त्रा्ी कमणचाऱ्याींच ेपगार कपात 
केली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदणशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महामेरोने िेंन्डर ईव्हॅल्यएुशन प्रककया न राबि श् ता ि बोडण 
सम ी्ं ीींगमध्ये मींजूरी न घेता मनमानी ननणणय घेत कीं पनीला सातत्तयाने 
मदुतिाढ द्ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गे्र् िॉल कीं पनीला कायाणदेश समळाल्यापासनू आजपयतं 
ननकृष् दजाणच्या कामग श् रीमळेु दरिर्षी अींदाज ेरुपये ३० लाखाचा दींड लागत 
असतानाही सदर कीं पनीस िारींिार मदुतिाढ देण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कमणचाऱ् याींना लाग ु असलेल्या िेतनात कीं पनीमाफण त 
मनमानी पध्दतीने कपात केली जात असनू कमणचाऱ्याींना सधुचत केले जात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासन ग्रे् िॉल कीं पनी ि महामेरो याींच्यातील कराराची 
चौकशी करणार आहे काय, चौकशीनसूार ननकृष् दजाणची कामग श् री 
करणाऱ्या अशा कीं पन्याींिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायणिाही करणार िा 
कररत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही.  
 नागपरू मेरो स््ेशन ि डपेोकरीता कायाणन्ियन ि देखभाल ि दरुुस्ती 
या सेिाींसाठी आिचयक मनषुयबळ परुिण्याकरीता महामेरोने विद्दहत ई-ननविदा 
प्रकिया राबिनू ननयकु्त केलेल्या मेससण गे्र्िाल कॉपोरे् सविणसेस प्रा. सल. या 
असभकरणाशी माहे एवप्रल, २०१८ त े माहे माचण, २०२० या कालाििीकरीता 
तसेच माहे एवप्रल, २०२० त े माहे माचण, २०२१ या कालाििीकरीता दोन 
स्ितींत्र करारनाम े करण्यात आले आहेत. माहे माचण, २०२० नींतर माहे म,े 
२०२० पयतं ि तदनींतर माहे म,े २०२२ पयतं अशी दोन िेळा मदुतिाढ 
देण्यात आली आहे. सन २०१९ पासनू बा्ययींत्रणेद्िारे उपलब्ि होणाऱ्या 
कमणचाऱ्याींच्या िेतनाकरीता कें द्र शासनाच्या ऐिजी राज्य शासनाचे प्रचसलत 
ननयम लाग ूकेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
 मेससण ग्रे्िाल कॉपोरे् सविणसेस प्रा. सल. ि महामेरो याींच्या दरम्यान 
झालेल्या करारातील तरतदुीनसुार ि महामेरोच्या सींचालक मींडळाने प्रदत्तत 
केलेल्या अधिकारान्िये व्यिस्थापकीय सींचालक, महामेरो याींचेस्तरािर उक्त 
असभकरणाच्या सेिाकालाििीस मदुतिाढ देण्यात आली आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
 सेिेतील विविि त्रु् ीींसाठी आकारण्यात येणाऱ्या दींडाच ेस्िरूप आणण 
प्रमाण करारामध्ये नमदू केलेल्या तरतदुीनसुार कीं त्रा्दारािर दींड आकारण्यात 
येतो. त्तयाचप्रमाणे मदुतिाढ देण्याची तरतदू सदु्धा करारामध्ये आहे. दींड आणण 
मदुतिाढ याींची साींगड करारानसुार नमदू नाही.  
(४) हे खरे नाही. 
(५) माहे एवप्रल, २०१८ त े माहे सप् े्ंबर, २०२१ पयतं कीं त्रा्दारामाफण त 
परुविण्यात आलेल्या सेिेतील त्रु् ीींमळेु कीं त्रा्दारास एकूण रुपये ५३.१४ लाख 
इतका दींड आकारण्यात आला आहे. 
(६) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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िल्याण-िोंबबिली महानगरपामलिेि (जज.ठाणे) बाांधिामाांना मांजूरी 
देिाना र्ालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

  

(७) * १०४५४ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंब्रबिली महानगरपासलकेत (श्ज.ठाणे) िास्तसुशल्पकार श्री.सशररर्ष 
नाचणे याींनी शासनाने २७ गािाींकरीता मींजूर केलेल्या विकास ननयींत्रण 
ननयमािलीमिील ्ेबल ि.१३ ए च्या अनरु्षींगाने ६० ्क्के अनतररक्त 
वप्रसमयम एफएसआय ३८७२.३७ चौ.मी प्रस्तावित केलेला असनू त्तयानसुार 
बाींिकाम नकाश ेसादर केललेे आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत िास्तसुशल्पकार श्री.सशररर्ष नाचणे याींनी द्ददनाींक     
०७ सप् े्ंबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्िये अनतररक्त वप्रसमयम एफएसआय भरणा 
करणार असल्याबाबतचे विनींतीपत्र महानगरपासलकेस सादर केलेले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्याण –डोंब्रबिली महानगरपासलकेत यडुीसीपीआर 
(UNIFIED DEVELOPMENT CONTROLLED PROMOTIONAL 
REGULATION FOR MAHARASHTRA STATE) ची प्रकिया चाल ू
असल्यामळेु शासनाने कुठलेच ईपी मींजूर केलेले नसताना सदरहू वप्रसमयम 
कोणत्तया मींजूरीच्या अिीन राहून आकारण्यात आला आहे याबाबत शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू एफएसआय (च्ई ननदेशाींक) मध्ये मोठ्या प्रमाणात 
आधथणक गरैव्यिहार तसेच चुकीच्या नोंदी करुन मींजूरी देण्यात आल्याच े
ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कल्याण-डोंब्रबिली महानगरपासलकेच्या विकास आराखड्यात 
कलम २६ त े३१ अन्िये महानगरपासलकेने ३० ्क्के वप्रसमयम दर माधगतला 
होता तो नाकारण्यात आला असताना तसेच ईपी मींजूर केलेले नसताना 
सदरहू आकारण्यात आलेला दर कशाच्या आिारे ननश्चचत करण्यात आला 
आहे याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच सन २००२ पासनू 
सदर भखूींडािरील ओपन लँड ्ॅक्स ककती िसलू करण्यात आला आहे, 
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(६) असल्यास, सदर प्रकरणी विद्यमान आयकु्त श्री.विजय सयुणिींशी याींनी 
कोणतीही शहाननशा अथिा पडताळणी न करता सदर नस्तीिर ’’मान्य’’ असा 
शरेा देऊन श्री.जगताप (सव्हेअर) श्री.साबळे (रेसर), कननषठ असभयींता 
श्री.देविदास जािि ि नगररचनाकार श्री.राजेश मोरे, सहायक सींचालक 
श्री.मा.द राठोड याींच्या सींगनमताने आधथणक गरैव्यिहार करुन शासनाचे ि 
महानगरपासलकेचे आधथणक नकुसान केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल् यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्तयात 
काय आढळून आले, चौकशीनसुार उक्त आधथणक गरैव्यिहार, भ्रष्ाचार तसेच 
चुकीच्या नोंदी करुन बाींिकामाींना मींजूरी द्ददल्याप्रकरणी कायणरत आयकु्त 
श्री.विजय सयुणिींशी, श्री.जगताप (सव्हेअर) श्री.साबळे (रेसर), कननषठ 
असभयींता श्री.देविदास जािि ि नगररचनाकार श्री.राजेश मोरे, सेिाननितृ्तत 
सहायक सींचालक श्री.मा.द राठोड या अधिनस्त दोर्षी अधिकाऱ् याींविरुध्द 
फौजदारी गनु्हे नोंदिनू ननलींबनाची कारिाई करण्याबाबत तसेच बाींिकामाींना 
द्ददलेली चुकीची मींजूरी/परिानगी तात्तकाळ रि करण्याबाबत शासनस्तरािर 
कोणती कायणिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(८) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय. 
 कल्याण-डोंब्रबिली महानगरपासलकेमिील मौजे भोपर येथील सव्हे 
ि.२३७/५ ि इतर या जसमनीचे हिीनसुारचे ककमान क्षेत्र ६४५३.९५ 
चौ.मी.(७/१२ उतारे प्रमाणे ६९६०.०० चौ.मी.) विचारात घेिनू त्तयािर अनजु्ञेय 
अनतरीक्त िाढीि च्ई क्षते्र ननदेशाींक ६०% (Additional Premium FSI) 
नसुार अनजु्ञेय होणारे बाींिकाम क्षेत्र ३८७२.३७ चौ.मी. बाींिकाम क्षेत्रासह 
नकाश ेसादर करण्यात आल ेहोत.े 
(२) होय. 
(३), (४) ि (५)   १) कल्याण ि अींबरनाथ तालकु्यातील २७ गािाींच्या 
अधिसचुीत क्षेत्राची विकास योजना (ई.पी.िगळून) शासनाने द्ददनाींक ११ माचण, 
२०१५ रोजी मींजूर केली आहे. तसेच उिणरीत विकास योजना (ई.पी.) शासनाने 
द्ददनाींक ९ मे, २०१७ रोजी मींजूर केली आहे. सदरच्या मींजूर विकास 
योजनेमिील मींजूर ई.पी.१५३ मिील ्ेबल ि.१३A मिील तरतदुीनसुार 
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बेससक च्ई क्षते्र ननदेशाींक ०.९५ नसुार अनजु्ञेय बाींिकाम ६१३१.२५ चौ.मी. ि 
३० मी. रुीं द रस्त्तयाचा पढुािा विचारात घेिनू त्तयानसुार अनजु्ञेय अनतरीक्त 
िाढीि च्ई क्षेत्र ननदेशाींक ६०% (Additional Premium FSI) नसुार 
अनजु्ञेय होणारे बाींिकाम क्षेत्र ३८७२.३७ चौ.मी., एिढे िाढीि पेड वप्रसमयम 
बाींिकाम क्षते्रासह १०००३.६२ चौ.मी. बाींिकाम क्षेत्राचे नकाश े
महानगरपासलकेकड े सादर करण्यात आले होत.े सदरच्या क्षेत्रापकैी आयकु्त 
याींनी एकूण ९७६०.२१ चौ.मी. प्रस्तावित बाींिकाम क्षेत्रास मान्यता द्ददली होती. 
परींत ु िास्तवुिशारद याींचकेडील पत्राच्या अनरु्षींगाने िाढीि च्ई क्षते्र 
ननदेशाींकाच्या (Additional Premium FSI) एकूण अनजु्ञेय बाींिकामापकैी 
१८०८.०० चौ.मी. बाींिकाम क्षेत्र विचारात घेिनू एकूण ७९१३.९५ चौ.मी. 
बाींिकाम क्षेत्रास द्ददनाींक ०९/११/२०२० रोजी बाींिकाम प्रारींभ प्रमाणपत्र प्रदान 
केले आहे.  
 शासनाने राज्यातील बहृन्मुींबई महानगरपासलका ि इतर ननयोजन 
प्राधिकरणे िगळता उिणरीत क्षेत्रासाठी द्ददनाींक ८ माचण, २०१९ रोजी एकब्रत्रकृत 
विकास ननयींत्रण ि प्रोत्तसाहन ननयमािली (UDCPR) जनतचे्या सचुना 
/हरकतीसाठी प्रससध्द केली होती. सदरच्या प्रससध्द विकास ननयींत्रण 
ननयमािलीमिील विननयम ि.१.३ नसुार सदरची ननयमािली ही, शासनाने 
मींजूरी प्रदान केल्यानींतर अींमलात येणार असल्यामळेु बाींिकाम परिानगी 
देतिेेळी सदरची प्रारुप प्रससध्द एकब्रत्रकृत विकास ननयींत्रण ि प्रोत्तसाहन 
ननयमािली विचारात घ्याियाची बाब उद् भित नाही. 
  २) विर्षयाींककत भखूींडािर सन २००२ त े सन २०२१ पयतं रुपये 
८,९६,६५६/- ओपन लॅण्ड ्ॅक्सची आकारणी करुन तो महानगरपासलकेस 
भरणा करण्यात आला आहे.  
  ३) सदर प्रकरणी सविस्तर अहिाल प्राप्त करुन घेिनू यािर उधचत 
ननणणय घेण्याचे ननयोश्जत आहे. 
(६) नाही. 
(७) ि (८) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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नामशि महानगरपामलिेिील िोट्यिधी रुपयाांच्या टीिीआर 
गैरव्यिहाराप्रिरणी िारिाई िरण्याबाबि 

  

(८) * १०४२५ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नासशक महानगरपासलकेच्या तत्तकालीन आयकु्त याींच्याशी सींगनमत करून 
विकासकाींनी देिळाली (श्ज.नासशक) येथील भमूापन िमाींक २९५ मध्ये 
आरक्षक्षत करण्यात आलेल्या जागेच्या भमूापन िमाींकाींऐिजी अन्य जागेचा 
रेडीरेकनरचा इींडके्स िमाींक ्ाकून समुारे शींभर को्ी रुपयाींचा ्ीडीआर 
गरैव्यिहार केल्याप्रकरणी शासनाने चौकशी ससमती गठीत केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नेमण्यात आलले्या चौकशी ससमतीने अहिाल 
शासनास सादर केला आहे काय, सदरहू अहिालात करण्यात आलेल्या 
सशफारशीींचे थोडक्यात स्िरूप काय आहे आणण तदनरु्षींगाने सदर प्रकरणातील 
दोर्षीींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय. 
(२) अनत.आयकु्त, नासशक महानगरपासलका याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी 
ससमती नेमण्यात आलेली असनू प्रकरणाची व्याप्ती व्यापक ि शासनाच्या 
विविि विभागाशी सींबींधित आहे. तसेच हरकतदार ि जमीनमालक       
याींचा जबाब घेण्यात आलेला असनू ससमतीचा अींनतम अहिाल प्रलींब्रबत    
आहेे़. 
(३) मध्यींतरीच्या काळात कोरोना ननबिं असल्याने ससमतीच्या बठैका होऊ 
शकल्या नाहीत. तसेच शासनाच्या इतर विभागाकडील असभप्राय प्रलींब्रबत 
आहे. 
 

----------------- 
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मुांबईिील िाांदे्र (पूिव) येथील शासिीय िसाहिीच्या पुनविविासाबाबि 
  

(९) * १०४३६ श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामतनिास मसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांि पररचारि : 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िाींदे्र (पिूण) येथे ९२ एकर जागेत उभ्या असलेल्या शासकीय 
िसाहतीच्या (शासकीय कमणचारी ननिासस्थान) पनुविणकासाच्या पद्दहल्या 
्प्प्यात २,१२० घरे बाींिण्यात येत असनू यापकैी ४५० घराींचे काम पणूण झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ४५० घरे माहे मे, २०२२ पयतं सािणजननक बाींिकाम 
विभागाकडून सामान्य प्रशासन विभागाला हस्ताींतररत करण्यात येणार असनू 
चतथु ं शे्रणीतील कमणचाऱ् याींना या घराींचे वितरण करण्यात येणार असल्याची 
माद्दहती द्ददनाींक १७ ऑगस््, २०२१ रोजी िा त्तया समुारास ननदशणनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उिणररत घराींचे काम किीपयतं पणूण करण्यात येणार आहे 
तसेच सदर काम लिकरात लिकर पणूण करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे. 
 िाींदे्र (पिूण) येथील शासकीय िसाहतीच्या भागश: भखूींडािर २१३२ 
कमणचारी ननिासस्थाने बाींिण्याचे काम प्रगतीत आहे. यातील बी-१ या एका 
इमारतीचे आर.सी.सी. काम पणूण झाले असनू छतािर पाण्याच्या ्ाक्याींच े
काम प्रगतीत आहे. सी-१ दसुऱ् या इमारतीचे १६ पकैी १३ व्या मजल्याच े
आर.सी.सी. चे काम प्रगतीत आहे. सद्य:श्स्थतीत या दोन्ही इमारतीींमिील 
लादीकाम, प्लींबीींग, विद्यतुीकरण ि इतर अनरु्षींधगक पायाभतु सवुििा कामे 
प्रगतीत आहेत. 
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(२) हे खरे आहे. 
 माहे म,े२०२२ पयतं ४५० घरे पणूण करुन सामान्य प्रशासन विभागास 
हस्ताींतरीत करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) कोविड-१९ च्या प्रादभुाणिामळेु ननविदेच्या मळू कालाििीत या प्रकल्पाच े
काम पणूण होऊ शकले नाही. त्तयामळेु कीं त्रा्दारास माहे ऑगस््, २०२२ अखेर 
पयतं मदुतिाढ देण्यात आली आहे. या िाढीि कालाििीत काम पणूण 
करण्याचे ननयोश्जत आहे. या प्रकल्पाकरीता सािणजननक बाींिकाम विभागाच्या 
सिण स्तरािर ननयमीत आढािा बठैक घेण्यात येत आहे. विद्यतु 
विभागामाफण त विद्यतुीकरणाचे काम यधु्दपातळीिर सरुु आहे.  
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

राज्यािील पुलाांच ेस्रक्चरल ऑडिट िरण्याबाबि 
  

(१०) * १०८२५ श्री.जयांि पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८६९ ला ददनाांि २६ 
रे्ब्रिुारी, २०२० रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाड तालकु्यातील (श्ज.रायगड) सावित्री नदीिरील पलु कोसळून 
घडलेल्या घ्नेमळेु शासनाने राज्यातील पलुाींच े स्रक्चरल ऑडड् करण्याचे 
सींबींधित विभागास ननदेश द्ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ककती पलुाींच ेस्रक्चरल ऑडड् करण्यात आले ि 
करण्यात आलेल्या स्रक्चरल ऑडड्नसुार ककती पलु हे िोकादायक श्स्थतीत 
आहेत, 
(३) असल्यास, राज्याच्या दळणिळणाच्या क्षते्रात नद्या आणण ओढयाींिरील 
पलुाींच्या कोसळण्याच्या दघुण् ना लक्षात घेऊन कें द्रीय महालेखापालाींनी पलुाींच े
सिेक्षण केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर केलेल्या सिेक्षणात सन २०१६ मध्ये राज्यात असणाऱ्या 
पलुाींच्या सींख्येतील दरुुस्तीसाठी प्रतीक्षेत असणारे २ हजार ६३५ पलुापकैी 
केिळ ३६३ पलुाींची डागडुजी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, राज्यातील समुारे २ हजार २७२ पलुाींच्या दरुूस्त्तया प्रलींब्रबत 
असनू या पलुाींव्यनतररक्त ३०० हून अधिक पलुाींची मदुत सींपली आहे तर २५० 
हुन अधिक पलुाींिरून िाहतकू करणे िोकादायक ठरत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, राज्यातील िोकादायक श्स्थतीत असलेल्या पलुाींच्या 
दरुुस्तीबाबत शासनाकडून कोणती उपाययोजना िा कायणिाही करण्यात आली 
िा येत आहे, तसेच शासनाने पलुाींिरील प्रिास सरुक्षक्षत होईल ि दघुण् ना 
्ाळण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात आली आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) सदर घ्नेच्या अनरु्षींगाने द्ददनाींक १९ ऑगस््, 
२०२१ च्या शासन पररपत्रकाद्िारे सा.बाीं.विभागाच्या अखत्तयारीतील पलुाींच े
ननयतकासलक परररक्षण कराियाच्या कायणिाहीबाबत मागणदशणक सचुना 
ननगणसमत करण्यात आल्या आहेत. 
(२) राज्यात एकूण ६७८ पलुाींच े स्रक्चरल ऑडड् करण्यात आल े ि सदर 
स्रक्चरल ऑडड्च्या प्राप्त अहिालाींनसुार राज्यात ०८ पलु जड िाहतकुीस 
िोकादायक असल्याने ननदशणनास आले आहे. तथावप, सद्य:श्स्थतीत दघुण् ना 
्ाळण्याच्या दृष्ीने सदर पलुाींिरून अिजड िाहतकू िोकादायक असल्याच े
पलुाींच्या दोन्ही बाजूस साििानीचा इशारा (cautionary sign) दशणविणारे 
फलक लािण्यात आले आहेत. 
(३) महालेखाकार याींचेकडून सन २०१८-१९ मध्ये पलुाींचे ननषपादन लेखापरीक्षा 
(Performance Audit of bridges) करण्यात आल ेआहे. सदर लेखापरीक्षा 
अहिाल सन २०२० मध्ये प्राप्त झाला आहे. 
(४) ि (५) महालेखाकार याींचेकडून सन २०१८-१९ मध्ये पलुाींचे ननषपादन 
लेखापरीक्षा अहिालात नमदू केलेली पलु दरुुस्ती सींदभाणतील श्स्थती ही सन 
२०१६ मिील असनू सद्य:श्स्थतीत आिचयकतनेसुार पलुाींची दरुुस्ती करण्यात 
आलेली असनू सद्य:श्स्थतीत पलु िाहतकुीकरीता सशु्स्थतीत ठेिण्यात आलेले 
आहेत. 
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(६) राज्यात सद्य:श्स्थतीत ०८ पलु जड िाहतकुीस िोकादायक असनू 
त्तयापकैी ०५ पलुाींची कामे अथणसींकल्पात मींजूर असनू त्तया पलुाींची पनुबांिणी 
करणेत येत आहे. ०१ पलुाची दरुुस्ती प्रगतीत आहे. उिणररत ०२ पलुाींच े
कामाींचे दरुुस्तीचे काम ननिी आिचयतनेसुार करण्याचे ननयोजन आहे. 
(७) प्रचन उद् भित नाही. 

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

राज्य मागासिगव आयोग स्थापन िरण्याबाबि 
  

(११) * १०५३६ श्री.सदामशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, िॉ.िजाहि ममर्ाव, श्री.राजेश राठोि, श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, िॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद 
लाि, श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मराठा समाजाला सशक्षण आणण नोकऱ् याींमध्ये आरक्षण देणारा महाराषर 
शासनाचा ‘सामाश्जक ि शकै्षणणक मागासिगण कायदा २०१८’ मा.सिोच्च 
न्यायालयाच्या घ्नापीठाने द्ददनाींक ५ मे, २०२१ रोजी िा त्तया समुारास रि 
केल्यानींतर राज्य मागासिगण आयोग स्थापन करुन मराठा आरक्षणासाठी 
आिचयक कायणिाही करण्यास शासनाकडून अक्षम्य विलींब झालेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठा समाजाला सशक्षणामध्ये इतर मागासिगाणप्रमाणे 
आरक्षण देणे, मराठा समाजासाठी श्जल्हा स्तरािर िसत श् गहृ उघडणे, 
अण्णासाहेब पा्ील महामींडळाला भरघोस ननिी उपलब्ि करुन द्यािा, मराठा 
समाजातील तरुणाींना कजण सवुििा उपलब्ि करुन द्यािी, सारथी सींस्थचेी 
कायाणलये प्रत्तयेक महसलुी विभागात सरुु करािीत या मागण्याींिरही शासनाने 
सकारात्तमक ननणणय घेतलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करुन आरक्षण 
द्द्किण्यामिील त्रु् ी दरू करण्याबाबत आणण पनु्हा आरक्षण समळिण्याबाबत 
राज्य शासनाकडून कोणत्तया उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उयेदि ठािरे : (१) मा.सिोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी 
द्ददनाींक ५ मे,२०२१ रोजी द्ददलले्या अींनतम आदेशान्िये सामाश्जक ि 
शकै्षणणकदृष्या मागासिगण (एसईबीसी) आरक्षण अधिननयम, २०१८ अििै 
ठरिनू मराठा आरक्षण रि केले आहे.  
 मा.सिोच्च न्यायालयाच्या द्ददनाींक ५ मे, २०२१ च्या ननणणयाची 
समीक्षा करण्यासाठी द्ददनाींक ११ मे, २०२१ च्या शासन ननणणयान्िये माजी 
न्यायािीश श्री.द्ददलीप भोसले याींच्या अध्यक्षतखेाली समीक्षा ससमती स्थापन 
करण्यात आली होती. सदर ससमतीने द्ददनाींक ४ जून, २०२१ रोजी शासनास 
अहिाल सादर केलेला आहे. ससमतीच्या सशफारशीनसुार मा.सिोच्च 
न्यायालयात पनुविणलोकन याधचका दाखल केलेली असनू सदर याधचका 
अद्याप प्रलींब्रबत आहे. 
 ससमतीच्या सशफारशीनसुार राज्य शासनाने दाखल केलेली 
पनुविणलोकन याधचका मा.सिोच्च न्यायालयाने फे्ाळल्यास, मा.सिोच्च 
न्यायालयाने द्ददनाींक ५ मे, २०२१ च्या ननणणयात मराठा आरक्षणासींदभाणत 
व्यक्त केलेले मत/ नोंदविलेली ननरीक्षणे याींच्या अनरु्षींगाने मराठा समाजाच्या 
सामाश्जक ि शकै्षणणक मागासलेपणाची माद्दहती सींकसलत करण्यासाठी/ 
अभ्यास करण्यासाठी एका निीन आयोगाची स्थापना करण्याची कायणिाही 
करण्यात येईल. 
(२) मा.सिोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षण रि केले असल्यामळेु ततुाणस 
मराठा समाजास सशक्षणामध्ये आरक्षण देता येत नाही.  
 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज सशक्षण शलु्क सशषयितृ्तती योजना 
मराठा समाजातील विद्यार्थयांना लाग ूअसनू सन २०१९-२०२० मध्ये ३६५८४ 
विद्यार्थयांना या योजनेंतगणत सशषयितृ्तती देण्यात आली आहे. उच्च ि तींत्र 
सशक्षण विभागाने द्ददनाींक ३१ जुल,ै २०१८ अन्िये राज्यात डॉ.पींजाबराि 
देशमखु िसनतगहृ ननिाणह भत्तता योजना” या योजनेखाली नोंदणीकृत सींस्थाींना  
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िसनतगहृ चालविण्यासाठी शासकीय ि इतर इमारती भाड्याने देणे अशा 
स्िरुपाची योजना सरुु केली आहे. याअींतगणत १३ श्जल्यामिील िसनतगहेृ 
उभारण्याची प्रकिया अींनतम ्प्प्यात असनू मुींबई, मुींबई उपनगर, पणेु, 
सातारा (कराड), साींगली (समरज), कोल्हापरू, नासशक (२ िसनतगहेृ), 
औरींगाबाद (२ िसनतगहेृ), बीड, लातरू, अमरािती ि नागपरू या १४ द्दठकाणी 
िसनतगहृाींकरीता सींस्था ि इमारती अींनतम झाल्या आहेत. या िसनतगहृामध्ये 
२,२३४ मलेु ि १,४५५ मलुी अशी एकूण ३,८६९ इतकी प्रिेश क्षमता आहे.  
 अण्णासाहेब पा्ील आधथणक मागास विकास महामींडळातफे मराठा 
समाजातील मलुा-मलुीींना उद्योग व्यिसायासाठी ियैश्क्तक ि ग् कजण व्याज 
परतािा योजना राबविण्यात येत आहे. महामींडळास रुपये १८२५ को्ी इतक्या 
ननिीच ेिा्प सन २०१८ पासनू झालेले असनू महामींडळास आिचयकतनेसुार 
आणखी ननिी उपलब्ि करुन देण्यात येईल. आतापयतं २७९२४ लाभार्थयांनी 
या योजनाींचा लाभ घेतला असनू रुपये १३४.२६ को्ी रुपयाींची प्रनतपतूी 
करण्यात आलेली आहे. तसेच, महामींडळामाफण त सद्य:श्स्थतीत सरुु असलेली 
व्याज परताव्याची योजना, कें द्र ि राज्य शासनाच्या तत्तसम योजना ि 
महामींडळाची श्जल्हा यींत्रणा याींचा एकब्रत्रत अभ्यास करुन मराठा समाजाच्या 
मलुा-मलुीींना थे् कजण योजनेबाबत महामींडळाच्या सींचालक मींडळामाफण त 
मेमोरॅण्डम ऑफ असोससएशन मिील तरतदुीप्रमाणे उधचत ननणणय घेण्यात 
येणार आहे. 
 सारथी सींस्थेची विभागीय कायाणलये पणेु, कोल्हापरू, नासशक, 
अमरािती, नागपरू, औरींगाबाद ि लातरू या द्दठकाणी सरुु करण्यात येत असनू 
त्तयासाठी जमीन उपलब्ि करुन देण्याची कायणिाही सरुु आहे. 
(३) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या द्ददनाींक ५ मे, २०२१ च्या ननणणयाविरुध्द राज्य 
शासनाने मा.सिोच्च न्यायालयात पनुविणलोकन याधचका दाखल केलेली आहे. 
मा.सिोच्च न्यायालयाने सदर पनुविणलोकन याधचका फे्ाळल्यास, मा.सिोच्च 
न्यायालयाने द्ददनाींक ५ मे, २०२१ च्या ननणणयात मराठा आरक्षणासींदभाणत 
व्यक्त केलेले मत/ नोंदविलेली ननरीक्षणे याींच्या अनरु्षींगाने मराठा समाजाच्या 
सामाश्जक ि शकै्षणणक मागासलेपणाची माद्दहती सींकसलत करण्यासाठी/ 
अभ्यास करण्यासाठी एका निीन आयोगाची स्थापना करण्याची कायणिाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील स्माटव मसटी प्रिल्पग्रस्िाांना घरे ि जममनीचा  
मोबदला देण्याबाबि 

  

(१२) * ११०४९ श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि ममर्ाव, श्री.जयांि आसगाििर : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील भरतिाडा,पारडी,पनुापरू या भागात ९,७३० एकर क्षते्रात 
स्मा ण् सस्ी हा महत्तिकाींक्षी प्रकल्प उभारला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाकररता अनेकाींची जागा ि घरे गेली असनू 
अनेकाींना त्तयाचा मोबदला ि घरे समळालेली नाहीत तसेच जागचेे मोजमापही 
झालेले नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीनसुार सदर प्रकल्पग्रस्ताींना त्तयाींची घरे ि 
जसमनीचा मोबदला देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) नागपरू स्मा ण् सस्ी प्रकल्पाींतगणत प्रस्तावित 
क्षेत्राधिष्ीत विकास या घ्काींतगणत मौजा पारडी, भरतिाडा, पनूापरू ि 
भाींडिेाडी येथील १,७३० एकर क्षेत्रामध्ये शासनामाफण त नगररचना पररयोजना 
मींजूर करण्यात आली आहे.  
(२), (३) ि (४)   १) मखु्य कायणकारी अधिकारी, नागपरू स्मा ण् सस्ी 
याींचेकडून कळविण्यात आल्यानसुार सदर नगररचना पररयोजनेंतगणत 
प्रस्तावित रस्त्तयाींची विकास कामे नागपरू विशरे्ष उिशे िहनामाफण त करण्यात 
येत आहे.  
 २) सद्य:श्स्थतीत ज्या रस्त्तयाच्या लगत प्रकल्पबाधिताींचे सिेक्षण 
होिनू मोबदला अनजु्ञेय झाला आहे, अशा द्दठकाणी रस्त्तयाींची विकासकामे सरुु 
करण्यात आलेली आहेत. उिणरीत प्रस्तावित रस्त्तयाींच्या द्दठकाणी सिेक्षण ि 
मोजमाप करण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे. 
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 ३) प्रस्तावित रस्त्तयाच्या विकासकामाींमळेु बाधित होणाऱ्या 
समळकती/जागेची मोजणी होिनू नागपरू विशरे्ष उिशे िहनाच्या सींचालक 
मींडळाने मींजूर केलेल्या पनुिणसन ि पनुिणसाहत िोरणानसुार प्रकल्पबाधिताींना 
मोबदला देण्यात येत आहे. 
 ४) मौजा पनुापरू येथ े बेघराींच्या गहृननमाणणासाठी (हौसस ींग फॉर 
डडसहाऊस्ड) आरक्षक्षत असलेल्या जागेिर प्रकल्पग्रस्ताींच्या पनुिणसनासाठी 
सदननकाींच ेबाींिकाम प्रगतीपथािर आहे. 

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

मुांबई िे मसांधदुगुव या दरम्यानच्या ग्रीनकर्ल्ि महामागव प्रिल्पाच्या 
बाांधिामाबाबि 

  

(१३) * १०७७८ श्री.अतनिेि िटिरे : ददनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी 
क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ४१६७ ला ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई त ेनागपरू समधृ्दी महामागाणच्या ितीिर कोकणाच्या विकासासाठी 
मुींबई, रायगड ि ससींिुदगुण या श्जल्हयाींना जोडणारा ४०० कक.मी.लाींबीचा 
ग्रीनकफल्ड महामागण बाींिण्याचा ननणणय माहे माचण, २०२० मध्ये िा 
त्तयादरम्यान मा.मखु्यमींत्री याींनी घोवर्षत केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली द्ददनाींक २५ ऑगस््, 
२०२१ रोजी िा त्तया समुारास झालेल्या बठैकीत मींब्रत्रमींडळ पायाभतू ससमतीने 
या प्रकल्पास मींजूरी द्ददल्यानींतर सािणजननक बाींिकाम विभागाने त्तयाबाबतचा 
शासन ननणणय त्तयाच द्ददिशी ननगणसमत केला असल्याच ेननदशणनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर महामागण प्रकल्पाच े कामासाठी एकूण ककती जमीन 
सींपाद्ददत करािी लागणार असनू कामाची सरुुिात केव्हापयतं करण्यात येणार 
आहे ि महामागाणचे काम केव्हापयतं पणूण होणे अपेक्षक्षत आहे तसेच त्तयासाठी 
ककती खचण अपके्षक्षत आहे, 
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(४) असल्यास, सदर ग्रीनकफल्ड महामागाणच्या बाींिकामाबाबत शासनाच े
ननयोजन काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 मा.उपमखु्यमींत्री, महाराषर राज्य याींनी त्तयाींच्या अथणसींकल्पीय 
असभभार्षणात द्ददनाींक १४ माचण, २०२० रोजी कोकण द्रतुगती महामागण 
बाींिकाम करण्याचे घोवर्षत केले होत.े 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे.  
 द्ददनाींक २५ ऑगस्् २०२१ रोजी मा.मखु्यमींत्री, महाराषर राज्य याींच्या 
अध्यक्षतखेाली झालेल्या बठैकीत मींब्रत्रमींडळ पायाभतू ससमतीने या प्रकल्पास 
मींजूरी द्ददली असनू, त्तयाबाबतचा शासन ननणणय खाक्षेस-२०२१/प्र.ि.२४७/   
रस्त-े८, द्ददनाींक ०६ सप् े्ंबर, २०२१ अन्िये ननगणसमत केला आहे. 
(३) सदर प्रकल्पासाठी ताींब्रत्रक असभयाींब्रत्रकी ि वित्ततीय ससुाध्यताींसह 
सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्यासाठी ताींब्रत्रक सल्लागाराींची ननयकु्ती 
करण्यात आली असनू, सव्हे ि सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्याच े
काम म.रा.र.वि. महामींडळाींतगणत प्रगतीत आहे. 
(४) सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्यासाठी ४ भागाींमध्ये प्रकल्प ताींब्रत्रक 
सल्लागाराींची नेमणुक करण्यात आली असनू सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार 
करण्याचे काम प्रगतीत आहे. तद्नींतरच बाींिकामाचे ननयोजन करता येईल. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
औरांगाबाद शहराभोििीच्या िचरा िें द्रािून तनघणाऱ्या दवूषि पाण्यामुळे 

(मलचि) शिेीच ेनुिसान होि असल्याबाबि 
  

(१४) * १०६०३ श्री.अांबादास दानिे : ददनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी 
क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि ४४१६ ला ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद महानगरपासलकेने शहराभोिती धचखलठाणा, पडगेाि, हसुणल ि 
काींचनिाडीत दोन िर्षाणपिूी उभारलेल्या कचरा कें द्रातनू सततच्या पािसामळेु 
ननघणारे दवूर्षत पाणी (सलचड) आसपासच्या शतेात िाहत जाऊन वपकाींच े
प्रचींड नकुसान होत असल्याचे नकुतचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये िा 
त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दवूर्षत पाणी (सलचड) मळेु विद्दहरी, बोअरिेल ला देखील 
दवूर्षत पाणी येत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मराठिाड्यात माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये िा 
त्तयादरम्यान झालेल्या अनतिषृ्ीमळेु सलचडचे प्रमाण िाढल्यामळेु वपकाींच े
नकुसान झाले त्तयाचबरोबर पररसरात प्रचींड दगुणिी पसरली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाणत नकुसानग्रस्त शतेकऱ् याींनी महानगरपासलकेच्या 
सींबींधित अधिकाऱ् याींकड ेतिारी करुनही अदयाप कोणतीच कायणिाही करण्यात 
आलेली नसल्याने धचखलठाणा कचरा प्रकिया कें द्रातील काम सींतप्त 
शतेकऱ् याींनी बींद पाडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
त्तयात काय आढळून आले, तदनसुार यास जबाबदार असणाऱय ांविरुध्द कोणती 
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 

धचखलठाणा घनकचरा प्रकिया कें द्रािर माहे ऑगस्् ि माहे 
सप् े्ंबर,२०२१ या कालाििीमध्ये झालेल्या अनतिषृ्ीमळेु प्रकिया कें द्रािरील 
सलचेड ्ँकमध्ये पािसाचे पाणी ्ँकच्या क्षमतपेेक्षा जास्त भरले गेले. त्तयामळेु 
काही प्रमाणात सदर सलचड समश्रीत पाणी शतेकऱ्याींच्या शतेात गेले. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ि (६) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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लािूर (जज.लािूर) शहरास उजणी जलाशयािून  
पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 

  

(१५) * १०३४० श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगाििर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) लातरू (श्ज.लातरू) शहरास मोठ्या प्रमाणात पाणी ी्ंचाईस सामोरे जाि े
लागत असल्याने उजनी जलाशयातनू शहरास पाणीपरुिठा करण्यासाठी निीन 
योजना मींजूर करण्याबाबत शासनस्तरािरुन कायणिाही करण्यात येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेमळेु लातरू शहरातील नागररकाींना मोठ्या प्रमाणात 
या योजेनेचा फायदा होणार असनू या योजनेचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर योजना लिकरात लिकर मींजूर करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ि केलले्या कायणिाहीच ेस्िरुप 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१), (२), (३) ि (४) लातरू शहरास सद्य:श्स्थतीत माींजरा 
िरण या स्त्रोतािरुन पाणीपरुिठा करण्यात येत आहे. 
  लातरू शहरास अधिक शाचित स्त्रोतािरुन पाणीपरुिठा करण् याच्या 
हेतनेू उजनी िरण ि माजलगाि िरण या दोन स्त्रोतािरुन पाणीपरुिठा 
करण्याबाबतची व्यिहायणता तपासण्याच्या सचूना महाराषर जीिन 
प्राधिकरणास देण्यात आल्या होत्तया. 

त्तयानसुार महाराषर जीिन प्राधिकरणाने लातरू शहरास पाणीपरुिठा 
करण्यासाठी उजनी जलाशय उद्भि गहृीत िरुन योजनेची प्राथसमक आखणी 
केली होती.  

तथावप, लातरू शहराचा समािेश गोदािरी खोऱ्यात येत असल्यामळेु 
प्रथम कृषणा पाणी ती्ं ा लिादाच े ननणणयातील अ्ी ि शती विचारात घेता 
उजनी प्रकल्पातनू लातरू शहरासाठी पाणी िापर अनजु्ञये ठरत नाही. 

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



28 

ठाणे व मुांबई शहराि रे्रीिाला धोरणाांची अांमलबजािणी िरण्याबाबि 
  

(१६) * १०७३८ श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदामशि खोि : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपासलकेच्या मद्दहला सहाय्यक आयकु्त ि त्तयाींच्या सरुक्षा 
रक्षकािर फेरीिाल्याने हल्ला केल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये िा 
त्तयादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपासलकेने फेरीिाल्याींना सशस्त लागािी म्हणून 
फेरीिाला िोरण राबविण्याचा ननणणय १० िर्षांपिूी घेतला असनू मात्र अद्याप 
या िोरणाींची अींमलबजािणी झालेली नसल्याचे ननदशणनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, फेरीिाला िोरण आखण्याबाबतच्या ससमतीत 
लोकप्रनतननिीींच्या समािेशाबाबत शासनाकडून स्पष्ता नसल्याने सदर िोरण 
प्रलींब्रबत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१८ मध्ये महानगरपासलकेने याबाबत राज्य शासनाच्या 
नगरविकास विभागाला पत्र पाठविले आहे परींत ुअद्यापपयतं त्तयाा्िर कोणतीही 
कायणिाही झाली नसल्याचे ननदशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ठाणे शहरात घडलेली ददुेंिी घ्ना भविषयात रोखण्यासाठी 
मुींबई शहरात तातडीने फेरीिाला िोरण आखण्यासाठी शासन कोणती 
कायणिाही करणार िा कररत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) द्ददनाींक ३० ऑगस््, २०२१ रोजी कासार िडिली 
नाका, ठाणे येथील रस्त्तयािर अनधिकृत व्यिसाय करणारे 
फेरीिाले/हातगाड्याींिर अनतिमण विरोिी पथकामाफण त कायणिाही करत 
असताना मद्दहला सहायक आयकु्त ि त्तयाींच्या अींगरक्षकािर फेरीिाल्याने 
हल्ला केल्याची बाब खरी आहे.  
(२), (३), (४), (५) ि (६) हे खरे आहे. तथावप, कें द्र शासनाने पदपथ वििेत े
(उपजीविका सींरक्षण आणण पदपथािरील वििीचे विननयमन) अधिननयम, 
२०१४ लाग ू केलेला असनू राज्य शासनाने, महाराषर पथवििेता (उपजीविका 



29 

सींरक्षण आणण पदपथािरील वििीचे विननयमन) (महाराषर) ननयम, २०१६ 
द्ददनाींक ३ ऑगस््, २०१६ रोजी प्रससध्द केलेले आहेत.  
 तद्नींतर सदर अधिननयमातील कलम ३८(१) मिील तरतदुीनसुार 
राज्य शासनाने पथवििेता (उपजीविकेचे सींरक्षण ि पथवििी विननयम) 
(महाराषर) योजना, २०१७ द्ददनाींक ९ जानेिारी, २०१७ रोजी योजना प्रससध्द 
केली आहे. 
 पथवििेता अधिननयम २०१४, ननयम ि योजना याींमिील तरतदुीींच्या 
अनरु्षींगाने बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफण त कायणिाही सरुु आहे. महाराषर 
पथवििेता (उपजीविका सींरक्षण आणण पदपथािरील वििीच े
विननयमन)(महाराषर) ननयम, २०१६ मध्ये नगर सेिकाींचा पथवििी 
ससमतीमध्ये समािेश करण्याबाबत तरतदू नाही. या अनरु्षींगाने पढुील 
कायणिाही सरुु आहे.  

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

र्री (जज.यििमाळ) िालुक्यामयेये एम.पी.बबरला मसमेंट प्रिल्प 
अिैधररत्या उभारला जाि असल्याबाबि 

  

(१७) * १०५०८ िॉ.िजाहि ममर्ाव, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.सधुीर िाांबे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झरी (श्ज.यितमाळ) तालकु्यातील मकुु्बन, वप ींपरडिाडी ि येडशी 
गािातील खाजगी शते जसमनीिर तसेच पनैगींगा नदी खोऱ् यातील ४६७ हेक््र 
िन जसमनीिर एम.पी.ब्रबरला ससमें् प्रकल्प अििैररत्तया उभारला जात आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकल्पामळेु या क्षेत्रातील िन जसमनीिरील हजारो 
िकृ्षाींची कत्ततल केली जाणार असनू त्तयामळेु िन्य प्राण्याींसह मानिाला िोका 
ननमाणण होण्याची शक्यता असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये िा दरम्यान 
ननदशणनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकल्पाबाबत िन विभागाकड ेकोणताही उल्लखे नसल्याने 
िन जसमनीिर बेकायदेशीरररत्तया अनतिमण करुन िन कायद्याचा भींग केला 
असल्याने या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीच्या अनरु्षींगाने सींबींधित कीं पनीिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उयेदि ठािरे : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही, तथावप, मे. ररलायन्स ससमें् 
सलसम्ेड (बदलल ेनाि- RCCPL Private Ltd.) याींच्या ससमें् प्रकल्पासाठी 
मौ.वप ींप्रडिाडी, द्दहरापरू, गोवि ींदपरू, ता.झरीजामणी, श्ज.यितमाळ येथील 
४६७.४५ हे. िनजमीन िळतीकरणास िन (सींििणन) अधिननयम, १९८० अींतगणत 
कें द्र शासनाने द्ददनाींक १२/०९/२०१७ रोजी अींनतम मान्यता प्रदान केली आहे.  
 सद्य:श्स्थतीत िनजमीन हस्ताींतरीत झालेली नसनू िकृ्षाींची तोड 
अथिा अनतिमण झालेले नाही. प्रस्ततु प्रकरणी िनभींग झालेला नसनू 
िन्यजीि मींजूरीचा प्रस्ताि राषरीय िन्यजीि / राज्य िन्यजीि मींडळाच्या 
परिानगीकरीता प्रलींब्रबत आहे.  
 तसेच, या प्रकल्पातील १०४.७२ हे. खाजगी जसमनीपकैी मौ. 
वप ींप्रडिाडी येथील ४१६ झाड े िनविभागाच्या परिानगीने तोडण्यात आली 
आहेत. 
(४) प्रचन उद् भित नाही.  

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

ठाणे जजल्हािील मुरबाि, शहापूर ि अांबरनाथ िालुक्याि िन 
विभागाच्या हद्दीि आग लागून िनसांपत्िी नष्ट्ट र्ाल्याबाबि 

  

(१८) * १०८१७ श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नढई (ता.मरुबाड, श्ज.ठाणे) िन विभागाच्या हिीत आग लागल्याचे तसेच 
अींबरनाथ (श्ज.ठाणे) तालकु्यातील हाजीमलींग पट्टा्यातील माींगरुळ भाग ि 
अींबरनाथ पश्चचमेतील खामकरिाडी, बदलापरू येथील सशरगाि ्ेकडीचा भाग 
या िन विभागाच्या हिीत आग लागल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा 
त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शहापरू (श्ज.ठाणे) तालकु्यातील िन विभागाच्या हिीतील 
जींगलाींना दोन मद्दहन्याींत ५० िेळा िणिे लागल्याच्या घ्ना माहे एवप्रल, 
२०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िणव्यामळेु मौल्यिान िनसींपत्तती ि दसुमणळ पशपुक्षी, 
सरप्णारे जीि नष् झाल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शहापरू ि अींबरनाथ येथील िन विभागाच्या हिीत दरिर्षी 
आगी लािण्याचे प्रकार िारींिार घडत असल्याने याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड े तिारी करुनही िनसींपत्ततीचे रक्षण करण्याच े
दृष्ीने कोणतीही कायणिाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्तयानरु्षींगाने सींबींधित दोर्षीींविरोिात कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उयेदि ठािरे : (१) माहे जानेिारी २०२१ मध् ये नढई मरुबाड ठाणे येथील 
िनविभागाच् या हिीमध् ये आग लागलेली नाही. माहे जानेिारी २०२१ मध् ये 
नढई ता.मरुबाड येथील खाजगी क्षते्रािर आग लागली होती. 
 माींगरुळ ननयतक्षते्राच् या हिीमध् ये खामकरिाडी लगत कीं .नीं. ८२४ 
मध् ये िणिा लागल् याचे ननदणशनास आलेले होत.े 
 बदलापरु येथील सशरगाि ्ेकडीचा भाग हा िनविभागाच् या हिीत, 
माहे जानेिारी २०२१ मध् ये िनिणव् याच् या घ्ना ननदणशनास आलेला आहे. 
(२) शहापरु िनविभागात माहे एवप्रल ि माहे म,े २०२१ या मद्दहन् यामध् ये २३ 
द्दठकाणी िनिणव् याींच् या घ्नाींची नोंद झालेली असनू, १९.५०० हे. क्षेत्रािर 
िणिा लागलेला आहे. 
(३) सदरचा िणिा हा जसमनीलगतची आग (Ground Fire) या प्रकारातील 
असनू, या मध् ये िाळलेले गित ि झाडाींचा पानगळ झालेला िाळलेला पाला 
पाचोळा जळुन नष ् झाललेा आहे. या िणव्य मध्ये मौल् यिान िनस्पती, 
दसुम णळ पश ु पक्षी, सरप्णारे जीि जळुन नष ् झाल् याचे ननदशणनास आलेले 
नाही. 
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(४) अशा प्रकारच् या िनिणव् याच् या घ्ना ननदणशनास येताच भारतीय िन 
अधिननयम १९२७ अन् िये तात्त काळ गनु् हा नोंदिनु गनु् हयाच् या तपासाबाबत 
पढुील कायणिाही करण् यात येत.े  
(५) शहापरु िनविभागातील, िनपररक्षेत्रातील क्षेब्रत्रय अधिकारी, कमणचारी हे 
गस् त करीत असताना २ घ्ना ननदणशनास आल् या असनू २ आरोपी पकडुन 
त्त याींचे विरुध् द भारतीय िन अधिननय १९२७ अन् िये गनु् हे दाखल करण् यात 
आले आहे. 
 अशा प्रकारच् या िन िणव् याच् या घ्ना ननदशणनास येताच तात्त काळ 
भारतीय िन अधिननयम १९२७ मिील तरतदुीनसुार गनु् हा दाखल करुन 
प्रकरणी गनु् हयाची चौकशी क्षेब्रत्रय अधिकारी याींचे माफण त करण् यात येत.े 
(६) प्रचन उद् भित नाही. 

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

गिधचरोली जजल््यािील देिदा जिळील ददना नदीिर पुल 
बाांधण्याबाबि 

  

(१९) * १०८७० श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली श्जल््यातील नक्षलप्रभािी भागातील चामोशी त े ए्ापल्ली-
घो्-रेगडी मागाणिरील देिदा जिळील द्ददना नदीिर पलु नसल्याने सदर 
पररसरातील नागररकाींना आष्ी-आल्लापली-ए्ापल्ली असा ११२ कक.मी. अींतर 
प्रिास करािा लागत असल्याचे द्ददनाींक ०१/०९/२०२१ रोजी िा त्तया समुारास 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर देिदा जिळील द्ददना नदीिर पलु झाल्यास प्रिास कमी 
होऊन अिघ्या ६८ कक.मी. अींतरािर येणार असल्याने सदर पलु बाींिकामास 
तातडीने मींजूरी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) प्रचनाींककत पलुाचे काम हे ननकर्ष, मींजूरी ि ननिी उपलब्ितचे्या 
अिीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन राहील. 
 

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

सािारा-लािूर राष्ट्रीय महामागावच्या प्रलांबबि असलेल्या िामाबाबि 
  

(२०) * ११२४४ श्री.रणजजिमसांह मोदहि-ेपाटील : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सातारा-लातरू राषरीय महामागण िमाींक ५४८ चे काम कें द्र-राज्य 
शासनाच्या आधथणक तरतदुीतनू महाराषर राज्य रस्त ेविकास महामींडळामाफण त 
माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्तयादरम्यान पासनू सरुु आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सातारा-लातरू महामागाणिर े्ंभणुी-अकलजू ि अकलजू 
माळसशरस या ्प्प्यात महामागाणिर पलुाींची कामे अपणूण आहेत तर काही 
द्दठकाणी रस्ता खोदनू ठेिल्याने अपघात होत असल्याच्या घ्ना घडत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाींची अपणूण कामे तसेच खोदनू ठेिलेल्या रस्त्तयाींची 
कामे पणूण करणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पलुाींची ि खड्ड ेभरण्याची कामे अपणूण आहेत, हे खरे आहे.  
 
काँकि्ीकरण एकूण लाींबी पणूण लाींबी - ५१.९० कक.मी. 
मोठे पलु एकूण ३ २ प्रगतीत १ अपणूण 
लहान पलु एकूण १० ८ पणूण २ अपणूण 
मोऱ्या एकूण ९८ ८३ पणूण १५ अपणूण 
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 सदर महामागाणच्या लाींबीपकैी अकलजू त े े्ंभणूी ि अकलजू 
माळसशरस हा ्प्पा १७.१६ कक.मी.चा असनू १२.९६ कक.मी. लाींबी पणूण झाली 
आहे. उिणरीत ४.९६ कक.मी.लाींबीमध्ये स्थाननकाींनी रस्ता िद्दहिा् रुीं दीबाबत 
िाद ननमाणण करुन रस्त्तयाच्या कामास विरोि केला आहे. त्तयामळेु या 
लाींबीतील रस्त्तयाचे काम तसेच, १ मोठा पलु, १ छो्या पलुाचे बाींिकाम हे 
सदर पलुाींच्या जोडरस्त्तयासाठीच े भसूींपादन अद्याप पणूण न झाल्याने नविन 
पलुाचे काम हाती घेता आले नाही.  
(३) सदर द्दठकाणी स्थाननक शतेकऱ्याींनी भसूींपादनाचा प्रचन उपश्स्थत 
केल्यामळेु ि केलेल्या भसूींपादनास काही शतेकरी सहमत नसल्यामळेू/ 
विरोिामळेु सदर कामे अपणूण आहेत. सद्य:श्स्थतीत उपलब्ि रूीं दीमध्ये काम े
करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

नरखेि (जज.नागपूर) िनषे् पररसरािील िन्नय प्राण्याच े 
सांरषण िरण्याबाबि 

  

(२१) * ११२६३ िॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नरखेड (श्ज.नागपरू) तालकु्यातील बानोर िनक्षेत्र पररसरामध्ये ब्रबब्याची 
सशकार करुन ब्रबब्याचे सशर १०० मी्र अींतरािर ्ाकण्यात आल्याची घ्ना 
माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िन्य प्राण्याची हत्तया करणाऱ्याींिर कारिाई 
करुन िन्य प्राण्याींच े सींरक्षण करण्याबाबतची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्तयानसुार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उयेदि ठािरे : (१) नागपरू िन विभागातील नरखेड िनपररक्षते्रातील 
बानोर ननयतक्षेत्रातील बानोर त े थडपिनी रोडच्या बाजुला १ ब्रबब् (नर) 
मतृािस्थेत आढळून आला असनू प्रस्ततु प्रकरणी द्ददनाींक ०३/१०/२०२१ रोजी 
िनगनु्हा नोंदविण्यात आला आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी प्रचसलत तरतदूीनसुार चौकशी अधिकारी याींचेमाफण त १० 
सींशयीत व्यक्तीींना चौकशीसाठी बोलविण्यात आल ेहोत.े तसेच सदर प्रकरणी 
पढुील तपास सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

पनिेल महनगरपामलिेच्या पाच िां ्ाटी सॅनेटरी इन्नस्पेक्टरने 
गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(२२) * ११३१९ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनिेल महानगरपासलकेने कोरोना काळात ननयमाींची पायमल्ली करणाऱ्या 
दकुानदार रद्दहिासी तसेच फेरीिाल्याींिर दींडात्तमक कारिाई करण्यासाठी 
नेमलेल्या पाच सॅने्री इन्स्पेक््रने दींडाच्या पाितीमध्ये हजारो रुपयाींचा 
गरैव्यिहार केल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
चौकशीत काय आढळून आले, चौकशीनसुार सदर पाच दोर्षी सॅने्री 
इन्स्पेक््र याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) ि (२) पनिेल महानगरपासलका पररक्षते्रात ननयमाींची 
पायमल्ली करणाऱ्या दकुानदार, रद्दहिासी तसेच फेरीिाल्याींिर दींडात्तमक 
कारिाई करण्यासाठी नेमलेल्या एक सॅने्री इन्स्पेक््र ि चार सफाई 
कमणचारी याींनी दींडाच्या पाितीमध्ये गरैव्यिहार केल्याची बाब ननदशणनास 
आल्याचे पनिेल महानगरपासलकेने कळविले आहे.  
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 सदर प्रकरणी पनिेल महानगरपासलकेमाफण त चौकशी करण्यात आली 
असनू या घ्नेमध्ये दोर्षी आढळून आलले्या सींबींधित कीं त्रा्ी तत्व वर 
असणाऱ्या सॅने्री इन्स्पेक््र ि सफाई कमणचारी याींना कामािरुन कमी 
करण्यात आले आहे.  
 तसेच भविषयात अशा प्रकारच्या प्रितृ्ततीींना आळा घालण्यासाठी 
पनिेल महानगरपासलका क्षते्रातील दींडाच्या िसलूीकरीता राषरीयकृत बँकेच्या 
हॅन्ड हेल्ड डडिाईस प्रकियेचा अिलींब करण्यात येत असल्याचे पनिेल 
महानगरपासलकेने कळविले आहे.  
(३) प्रचन उद् भित नाही. 

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

िोरेगाांि (जज.सािारा) नगरपांचायिीअांिगवि वििासिामाांमयेये 
गैरव्यिहार र्ाल्याबाबि 

  

(२३) * ११३६२ श्री.शमशिाांि मश ांदे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरेगाींि (ता.कोरेगाींि, श्ज.सातारा) नगरपींचायतीअींतगणत करण्यात 
आलेल्या विकासकामाींमध्ये पिुी केलेली कामे नव्याने केली आहेत असे 
दाखिनू लाखो रुपयाींचा गरैव्यिहार केला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ 
मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामे प्लॅन ि इस््ीमे्नसुार झालेली नसनू शाींतीनगर 
ग्सण बाींिकाम करणे, आझाद चौक त ेबनसोड ेघर ग्सण बाींिकाम करणे, 
स्िच्छ सव्हेक्षण - २०१९-२०२० ि २०२०-२०२१ योजनेंतगणत रींगरींगो्ी केलेल्या 
एकाच कामाचे देयक दोनदा काढण्यात येणे, नगरपींचायतीमाफण त विविि 
कामाींसाठी कॉन्रक्् द्ददले जाणे, त्तयामध्ये कामासाठी घेण्यात येणारे कमणचारी 
ि प्रत्तयक्ष कामाला असणाऱ्या कमणचाऱ्याींच्या सींख्येमध्ये तफाित आढळून 
येणे, कोरेगाींि शहरासाठी एक िर्षाणपासनू मींजूर असलेले कफल््रेशन प्लॅन््च े
कामास िकण  ऑडणर देण्यात येणे, मखु्याधिकारी याींनी ननिी इतरत्र िापरणे, 
कोरेगाींि शहरामध्ये जमा होणारा कचरा घी्ं ा गाड्याींमाफण त गोळा करुन 
ननिारा शडेमध्ये जमा करणे या गोष्ीसाठी शासनाने आजपयतं को्यििी 
रुपयाींचे अनदुान द्ददले आहे तसेच कोणतीही प्रकिया न करता ठेकेदाराचे देयके 
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िेळोिेळी अदा केली जात असणे, कोरेगाींि नगरपींचायतीस घनकचरा गोळा 
करणेसाठी ७ घी्ं ा गाड्या खरेदी करताींना ज्या कीं पनीचे े्ंडर होत,े त्तया 
पध्दतीने गाड्याींची खरेदी करण्यात येणे अशा प्रकारे नगरपींचायत प्रशासनाने 
लाखो रुपयाींचा आधथणक गरैव्यिहार केला असल्याच े द्ददनाींक १२ ऑक््ोबर, 
२०२१ रोजी िा त्तया समुारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्तयानसुार कोरेगाींि नगरपींचायतीच्या मखु्याधिकारी ि अन्य 
सींबींधित दोर्षी अधिकाऱ्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) प्रचन भाग-२ मध्ये नमदू काही बाबीींसींदभाणत 
नगरपींचायत कोरेगाींि ि श्जल्हाधिकारी, सातारा याींना तिारी प्राप्त झाल्या 
होत्तया, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) याबाबत श्जल्हाधिकारी, सातारा याींनी चौकशी केली असनू 
अींदाजपत्रके, ताींब्रत्रक मींजूरी, प्रशासकीय मींजूरीनींतरच कामे सरुु झाल्याच,े 
दोनदा देयके प्रदान झाल ेनसल्याचे तसेच ननिी इतरत्र िळविला नसल्याचे 
त्तयाींना आढळून आले आहे. 

कफल््रेशन प्लॅन््बाबत आिी स्रक्चरल ऑडड् करुन घ्यािे ि 
सिुाररत अींदाजपत्रक सादर करािे, असे श्जल्हाधिकारी, सातारा याींनी 
नगरपींचायतीस कळविले असनू त्तयानसुार कायणिाही सरुु आहे. अद्याप 
कायाणरींभ आदेश (Work Order) देण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपामलिा षे्ािील धोिादायि आणण 

अनधधिृि इमारिीांबाबि 
  

(२४) * १११८४ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, िॉ.पररणय रु्िे, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उल्हासनगर (श्ज.ठाणे) महानगरपासलका क्षते्रातील िोकादायक आणण 
अनधिकृत इमारतीींचा प्रचन अनेक िर्षांपासनू प्रलींब्रबत असनू हा प्रचन ननकाली 
काढण्यासींदभाणत मा.पालकमींत्री, ठाणे श्जल्हा याींच्या अध्यक्षतखेाली बठैकीचे 
आयोजन माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान करण्यात आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िोकादायक आणण अनधिकृत इमारतीींच े प्रचन 
सोडविण्याकरीता उच्चस्तरीय अधिकाऱ् याींची एक ससमती स्थापन करण्याच े
ननदेश मा.नगरविकास मींत्री याींनी द्ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आदेशानसुार ससमती स्थापन झाली आहे काय, 
त्तयानसुार िोकादायक आणण अनधिकृत इमारतीींचे प्रचन सोडविण्याकरीता पढेु 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१), (२) ि (३) उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत 
बाींिकामे ननयमानकुुल करण्याच्या उिेशाने शासनाने उल्हासनगर शहरातील 
अनधिकृत विकासकामे ननयमािीन करणे अधिननयम, २००६ पाररत केला 
असनू, सदर अधिननयमाची सक्षमपणे अींमलबजािणी होण्यामध्ये अडचणी 
येत असल्याने, यासींदभाणत मा.मींत्री, नगरविकास याींचेकड ेद्ददनाींक ०७/०७/२०२१ 
रोजी सींबींधिताींची बठैक आयोश्जत करण्यात आली होती. सदर बठैकीमध्ये 
उक्त अधिननयमाची सक्षमपणे अींमलबजािणी होण्याअनरु्षींगाने येणाऱ् या 
अडचणीींबाबत अभ्यास करुन अहिाल सादर करण्याकररता ससमती गठीत 
करण्याचे ननदेश मा.मींत्री, नगरविकास याींनी द्ददले असनू, त्तयानसुार अपर 
मखु्य सधचि, महसलू ि िन विभाग याींचे अध्यक्षतखेालील ससमती द्ददनाींक 
२७/०७/२०२१ च्या शासन ननणणयान्िये गठीत करण्यात आली आहे. पढुील 
कायणिाही ससमतीमाफण त सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई महानगरपामलिेच्या अनुदातनि प्राथममि शाळाांमधील 
 मशषिाांच्या प्रश्नाांबाबि 

  

(२५) * १११४४ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपासलका अखत्य ररतील अनदुाननत प्राथसमक शाळाींमिील 
सशक्षक अनतररक्त झाल्यानींतर निीन शाळेत समायोजन होईपयतं सशक्षकाींची 
सेिा खींडीत केली जात े तसेच मागील पाच िर्ष े ररक्त जागा असतानाही 
सशक्षकाींचे तात्तपरुत ेसमायोजन करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनतररक्त सशक्षकाींचे कायमस्िरूपी समायोजन करुन 
त्तयाींची ननयकु्तीपासनूची सेिा पेन्शनसाठी ग्रा्य िरण्यात येईल काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपासलकेच्या अल्पसींख्याक अनदुाननत प्राथसमक 
शाळाींमध्ये आर्ीई कायद्याचे उल्लींघन करून ४० प्ाची सक्ती केल्यामळेु 
२० विद्यार्थयांचा अनदुाननत सशक्षणाचा हक्क द्दहरािला गेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, अनदुाननत प्राथसमक शाळेतील सशक्षक-सशक्षकेतर कमणचाऱ्याींचे 
डीसीपीएस अथिा एनपीएस खात ेन उघडण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, महानगरपासलकाच्या अनदुाननत प्राथसमक शाळाींमिील 
सशक्षकाींच्या प्रचनाींबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) मुींबई महानगरपासलका अखत्तयाररतील अनदुाननत 
प्राथसमक शाळाींमिील सशक्षक अनतररक्त झाल्यानींतर निीन शाळेत 
समायोजन होईपयतं सशक्षकाींची सेिा खींडीत केली जात नाही. तसेच, पाच िर्ष े
सशक्षकाींच्या ररक्त जागा ठेिण्यात आलले्या नाहीत. सदर ररक्त जागाींिर 
प्रनतिर्षी शाळाींकडून प्राप्त माद्दहतीनसुार प्सींख्ये अभािी अनतररक्त होणाऱ्या 
कमणचाऱ्याींचे तात्तपरुत ेसमायोजन करण्यात आलेले आहे. 
 त्तयाचप्रमाणे, कमणचाऱ्याींच्या मळू शाळेत सेिाननितृ्तती, मतृ्तय,ू राजीनामा 
अशा कारणाींमळेु पद उपलब्ि झाल्यास कमणचाऱ्यास पनु्हा मळू शाळेत 
समायोश्जत करण्यात येत.े असे, बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले आहे. 
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(२) सेिाननितृ्तती िेतनाबाबत खाजगी प्राथसमक अनदुाननत शाळाींची शासन 
मान्य ननितृ्तती िेतन योजना ि.एसएएस/पेंशन/६६७, द्ददनाींक ३१/१०/१९९७ 
अन्िये प्रसाररत करण्यात आलेली असनू त्तयाप्रमाणे अनजु्ञेय ननितृ्ततीिेतन 
लाभ देण्यात येत आहेत. सदर योजनेनसुार शाळा १००% अनदुानािर 
आल्यापासनूची सेिा सेिाननितृ्ततीसाठी ग्रा्य िरण्यात येत.े सद्य:श्स्थतीत, 
२०% अनदुानापासनूची सेिा सेिाननितृ्तती िेतनासाठी ग्रा्य िरण्याबाबतचा 
प्रस्ताि प्रशासकीय मींजूरीसाठी कायणश्न्ि त आहे. अस,े बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेने कळविले आहे  
(३) हे खरे नाही. बहृन्मुींबई महानगरपासलका पररक्षते्रातील खाजगी प्राथसमक 
अनदुाननत अल्पसींख्याींक शाळाींतील विद्यार्थयांचा सशक्षणाचा हक्क द्दहरािला 
गेला नाही. असे, बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले आहे 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या पररक्षते्रातील खाजगी प्राथसमक अनदुाननत 
शाळाींतील द्ददनाींक ०५/०५/२००८ रोजी ि त्तयानींतर ननयकु्त झालेल्या सशक्षक ि 
सशक्षकेतर कमणचारी आणण द्ददनाींक ०५/०५/२००८ नींतर अनदुानािर आलले्या 
शाळाींतील सशक्षक/ सशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना निीन अींशदान ननितृ्ततीिेतन 
योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लाग ू करण्याबाबत 
कायणिाही सरुु असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले आहे. 
(५) बहृन्मुींबई महानगरपासलका मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथसमक अनदुाननत 
शाळाींतील कमणचारी सन १९९७ पिूी प्सींख्ये अभािी अनतररक्त झाल्यास 
सदर कमणचाऱ्याची सेिा शाळास्तरािर समाप्त करण्यात येत होती. 
सद्य:श्स्थतीत अनतररक्त कमणचाऱ्याींचे दसुऱ्या अनदुाननत शाळेत/ 
महानगरपासलका शाळेत समायोजन करण्यात येत आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या पररक्षेत्रातील खाजगी प्राथसमक 
अनदुाननत शाळेला मान्यता मदुतिाढ असेपयतं सेिाननितृ्तत झालेल्या 
कमणचाऱ्याींना ननितृ्तती िेतन देणे, अींशतः अनदुाननत शाळाींतील सशक्षकाींना 
सशक्षण सेिक योजना लाग ू न करणे, सशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना कालबध्द 
पदोन्नती देण्याबाबत, सशक्षण सेिक/ सशक्षकेतर कमणचारी याींचा ३ िर्षाणचा 
पररविक्षािीन कालाििी िररषठ िेतनशे्रणी/ कालबध्द पदोन्नतीसाठी ग्रा्य 
िरण्याबाबत, १८० द्ददिसाींसाठी बालसींगोपन रजा मींजूर करण्याबाबतची  
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कायणिाही करण्यात आली आहे. तसेच, यासारख्या अन्य सशक्षकाींच्या 
प्रचनाबाबत कायणिाही केली आहे िा करण्यात येत असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेने कळविले आहे.  
(६) प्रचन उद् भित नाही. 

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

राज्याच्या शासिीय सेवाांमधील सामाजजि ि समाांिर आरषणासांदर्ाात 
नेमण्याि आलेल्या सममिीबाबि 

  

(२६) * १०५८५ श्री.अरुण लाि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या शासकीय सेिाींमध्ये नोकर भरती करताना देण्यात येणारे 
विविि सींदभण, सामाश्जक आरक्षण तसेच समाींतर आरक्षण ननश्चचत 
करण्यासाठी शासनाने प्रिान सधचि, सामान्य प्रशासन विभाग याींच्या 
अध्यक्षतखेाली एक ससमती स्थापन केली असल्याच े द्ददनाींक १२ ऑगस््, 
२०२१ रोजी िा त्तयासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरील विविि बाबीींसह आरक्षणासींदभाणत दाखल झालेले विविि 
दाि,े याधचका ि शासनाने त्तयासींदभाणत काढलेल्या विविि आदेशाींचा अभ्यास 
करणे तसेच मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार शासन ननणणयात कोणत े बदल 
करणे आिचयक आहे, या बाबीींसींदभाणत राज्य शासनाला सशफारस/अहिाल 
सादर करण्याचे प्रस्ततु ससमतीिर बींिन घालण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रिान सधचि, (सेिा) याींचे अध्यक्षतखेालील अभ्यासग्ात 
श्री.समुींत भाींगे, श्रीमती मननर्षा कदम, गीता कुलकणी, स.ुमो.महाजन ि 
द्द्.िा.करपत े इत्तयादी सदस्याींचा समािेश करण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ससमती स्थापनेसींदभाणतील शासन ननणणय प्रत्तयक्षात केव्हा 
ननगणसमत करण्यात आला ि त्तयाबाबत कोणकोणत ेननकर्ष िा अ्ी घालण्यात 
आल्या आहेत ि ससमतीने ककती कालाििीत आपला अहिाल/सशफारशी 
शासनास सादर करण्याबाबत ससमतीला तत्तसींबींधित शासन आदेशानसुार 
कळविण्यात आले आहे, तसेच आतापयतं ससमतीच्या ककती बठैकी पार 
पाडल्या आहेत, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले, चौकशीनसुार उक्त प्रकरणी कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उयेदि ठािरे : (१) ि (२) सामाश्जक ि समाींतर आरक्षण सींबींधित 
ननणणयाचे एकब्रत्रकरण करण्यासाठी अप्पर मखु्य सधचि (सेिा), सामान्य 
प्रशासन विभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली द्ददनाींक ११/०८/२०२१ च्या शासन 
ननणणयान्िये अभ्यासग्ाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
 सामाश्जक ि समाींतर आरक्षणासींदभाणत मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ि 
मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशानसुार शासन ननणणयात सिुारणा करणे आिचयक 
आहे ककीं िा कसे याबाबत ि आरक्षणाबाबतच्या सिण शासन ननणणयाींच े
एकब्रत्रकरण करण्यासाठी सदर अभ्यासग् मागणदशणन करेल. 
(३) होय. 
(४), (५) ि (६) अभ्यासग्ाच्या स्थापनेबाबत द्ददनाींक ११/०८/२०२१ रोजी 
ननगणसमत करण्यात आलेल्या सदर शासन ननणणयानसुार अभ्यासग्ाची 
कायणिाही सरुु असनू सदर अभ्यासग्ाची पद्दहली बठैक द्ददनाींक १२/११/२०२१ 
रोजी आयोश्जत करण्यात आली होती. 

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

नाांदेि िाघाळा महानगरपामलिेच्या भखुांड विक्रीत झालेल्या 
गैिव्यिहाराबाबि  

  

(२७) * १११६६ श्री.रामराि पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड िाघाळा महानगरपासलकेच्या मालकीचा सी्ी सव्हे ि.३४२२, 
क्षेत्रफळ ५४३८ चौ.फू् हा को्यििी ककींमतीचा भखुींड महानगरपासलकेतील 
अधिकाऱ्याींच्या सींगनमताने केिळ रुपये ३८,८४७/- एिढया ककींमतीत एका 
राजकीय पक्षाच ेभिन बाींिण्यासाठी वििी करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 



43 

(२) असल्यास, महानगरपासलकेचे पत्र ि.६७७९, द्ददनाींक १६/१०/१९७६ रोजीच्या 
पत्रानसुार सहाय्यक सींचालक, नगररचना ि मलु्य ननिाणरण विभाग, नाींदेड 
याींनी ननदेसशत केलेल्या त्तया िेळच्या जागेचे बाजारमलु्य रुपये ३५,४८०/- 
असल्याच ेपत्र ि.डी.ओ.२६५४ (ए), द्ददनाींक २७/१०/१९७६ अन्िये कळविण्यात 
आले होत ेपरींत ुसदर भखुींडाचा सध्याचा बाजार भाि को्यििी रुपये असनू 
उक्त खरेदीखत व्यिहार िमाींक २२१२/२०२०, द्ददनाींक २७/१०/२०२० रोजी िा 
त्तया समुारास बाजार मलु्याींकन रुपये १,८४,५०,००० असे दाखिनू त्तयाप्रमाणे 
त्तयाचे दयु्यम ननबींिक कायाणलयाकड े मदु्राींक शलु्क भरणा करण्यात आलेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपासलकेकड े एकूण ४४ िर्षाणनींतरही रुपये ३८,८४८/- 
भरण्यात येिनू सध्याचे बाजारमलु्य पाहता सदर भखूींड हा ककरकोळ ककींमतीत 
महानगरपासलकेतील अधिकाऱ्याींशी आधथणक सींगनमत करुन तसेच 
महानगरपासलकेची ि शासनाची फसिणूक करुन खरेदी करण्यात आला 
असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्तयानसुार कोणती कायणिाही केली िा करण्य त येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
महाराषर नगरपासलका अधिननयम १९६५ मिील कलम ९२(१) अन्िये 

प्राप्त अधिकारान्िये सींचालक, नगरपररर्षद प्रशासन सींचालनालय याींनी 
द्ददनाींक १२/०५/१९७७ ि द्ददनाींक २२/०९/१९७७ रोजीच्या पत्रान्िये द्ददलले्या 
मान्यतचे्या अनरु्षींगाने तत्तकालीन नगरपररर्षदेच्या मालकीची अनिुमे ४७७५ 
चौ.फू् ि ६६५ चौ.फू् अशी एकूण ५४४० चौ.फू् जागा नगररचना ि मलू्य 
ननिाणरण विभागाने ठरिनू द्ददलेली रक्कम रुपये ३८,८४७/- चा भरणा करुन 
अध्यक्ष, श्जल्हा काँग्रेस कसम्ी, नाींदेड याींना द्ददनाींक २०/०६/१९७७ रोजी 
ताब्यात देण्यात आली. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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मसििो, निी मुांबई याांच्याििून वििररि र्ालेल्या भूखांिािर  
अतिक्रमण र्ाल्याबाबि 

  

(२८) * १०३५० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससडको, निी मुींबई याींच्याकडून वितररत झालेल्या भखूींडािर मोठ्या 
प्रमाणात अनतिमण झाल्याची बाब द्ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी िा त्तया 
समुारास ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससडकोने वितररत केलेल्या भखूींडािर झालेले अनतिमण सदर 
भखूींडिारकाींना ह्िािे लागत असनू सदर अनतिमण ह्विण्यास ससडको 
असमथण ठरत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु ज्या मळू मालकाच्या जसमनी ससडकोमध्ये गले्या 
आहेत ि त्तयाींच्या भखूींडािर अनतिमण झाले आहे अशा मळू मालकाींिर 
अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले आहे, चौकशीच्या अनरु्षींगाने ससडको याींच्याकडून वितररत 
झालेल्या भखूींडािर झालेले अनतिमण काढून मळू मालक ि भखूींडिारक 
याींना उधचत न्याय देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१), (२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 
 निी मुींबई शहर विकससत करण्याकरीता ठाणे, पनिेल ि उरण 
तालकु्यातील ९५ गािाींची जमीन निीन शहरे विकास प्राधिकरण या नात्तयाने 
ससडकोने सींपाद्ददत केली आहे. सींपाद्ददत जसमनीिर विकास आराखडा तयार 
करुन पायाभतु सवुििा उपलब्ि करुन देण्यात आल्या आहेत. त्तयानसुार 
भखुींडाींच े ननयोजन करुन रद्दहिासी, िाणणज्य, सामाश्जक सेिा, इ. 
प्रयोजनासाठी भखुींड वितररत करण्यात आलेले आहेत. 
 ससडकोकडून वितररत करण्यात आलेल्या भखुींडाचा ताबा सींबींधिताींना 
द्ददल्यानींतर भखुींडाच्या सींरक्षणाची ि विकासनाची जबाबदरी भखुींडिारकाची 
असत.े 
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 तसेच जे भखुींड वितररत झालेले नाहीत अशा भखुींडाींिर अनधिकृत 
बाींिकाम /अनतिमण झाल्यास ससडकोच्या अनधिकृत बाींिकाम विभागाकडून 
तसेच ननयोजन प्राधिकरण म्हणुन सींबींधित महानगरपासलकेकडुन महाराषर 
प्रादेसशक आणण नगररचना अधिननयम, १९६६ मिील तरतदुीनसुार ननषकासन 
मोहीम राबविण्यात येऊन िळेोिेळी तपासणी केली जात.े 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

प्रधानमां्ी आिास योजनेिील लार्ार्थयाांना घिे ममळण्याबाबत 
  

(२९) * १०९३३ िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, िॉ.िजाहि ममर्ाव, श्री.राजेश राठोि, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 
गहृतनमावण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सिांसाठी घरे या कें द्र शासन परुस्कृत प्रिानमींत्री आिास योजनेचे यींदाच े
अखेरचे िर्षण असनू लाभाथीच्या यादीतील १० लाख ९८ हजार ६२६ घराींच्या 
उद्दिष्ाींपकैी १ लाख २० हजार ३८५ घरकुलाींना मींजूरी देणे बाकी असल्याची 
बाब माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्तयातील ६० हजार ५६ लाभाथींकड ेस्ित:ची जागा नसल्याने 
या महत्तिाकाींक्षी योजनेतनू खरे लाभाथी बेघर राद्दहले असल्याची बाब 
ननदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार सदर 
लाभार्थयांच्या जागेचा प्रचन सोडविण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. जजिेंद्र आव्हाि : (१), (२) ि (३) कें द्र परुस्कृत प्रिानमींत्री आिास योजना 
(नागरी) राज्यात द्ददनाींक ०९ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन ननणणयान्िये 
राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेंतगणत राज्यासाठी १९ लाख ४० हजार 
घरकुल ननसमणतीचे उिीष्े ननश्चचत करण्यात आल े आहे. आतापयतं या 
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योजनेंतगणत राज्यातील ११६१ प्रकल्पासाठी ११,१३,४८१ घरकुलाींना कें द्रीय 
मान्यता ि सींननयींत्रण ससमतीने (CSMC) मींजुरी द्ददली आहे. त्तयापकैी 
आधथणकदृष्या दबुणल घ्कातील (EWS) ९,६९,६२८ घरकुले आहेत. सदर 
योजनेंतगणत पणूण झालेल्या ि कायाणश्न्ित घरकुलाींची सींख्या ३,५९,७५५ इतकी 
आहे. 
 प्रिानमींत्री आिास योजनेच्या घ्क ि. ४ BLC करीता कें द्र 
शासनाच्या मागणदशणक सचुनाींनसूार लाभार्थयांना स्ित:च्या मालकीची जमीन 
असणे आिचयक आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

शासकीय सेवेतील पदोन्ननिीिील रद्द केलेल्या आरषणाबाबि 
  

(३०) * १०४४३ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदामशि खोि : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने पदोन्नतीची सिण पदे द्ददनाींक २५ मे, २००४ च्या श्स्थतीनसुार 
सेिा ज्येषठतनेसुार भरण्याच ेआदेश द्ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदोन्नतीतील आरक्षण रि करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने 
द्ददलेल्या ननणणयाविरुध्द आव्हान द्ददले गेले असनू हे प्रकरण मा.सिोच्च 
न्यायालयात प्रलींब्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बाब मा.सिोच्च न्यायालयात प्रलींब्रबत असतानाही 
शासनाने पदोन्नतीमिील ३३ ्क्के पदे खुली करण्याला मागासिगीय 
सींघ्नाींनी आक्षेप घेतला असनू मा.सिोच्च न्यायालयात ननणणय लागेपयतं 
पदोन्नतीतील आरक्षण सरुू ठेिािे, अशी मागणी शासनाकड ेकेली आहे काय, 
(४) असल्यास, या मागणीिर शासनाने ननणणय घेतला आहे काय तसेच     
मा.सिोच्च न्यायालयातील ननणणय लिकरात लिकर व्हािा यासाठी शासनाने 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उयेदि ठािरे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) पदोन्नतीतील आरक्षण रि करणाऱ्या मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या 
द्ददनाींक ०४/०८/२०१७ च्या ननणणयास मा.सिोच्च न्यायालयाने स्थधगती द्ददलेली 
नसल्याने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. तसेच, पदोन्नतीच्या 
को्यातील मागासिगीयाींच्या राखीि जागा ररक्त ठेिता येणार नाहीत, असे 
कायदेशीर असभप्राय शासनास प्राप्त झाल्यामळेु द्ददनाींक ०७/०५/२०२१ च्या 
शासन ननणणयान्िये पदोन्नतीच्या को्यातील ररक्त असलेली सिण १०० ्क्के 
पदे सेिा ज्येषठतनेसुार भरण्याचे आदेश द्ददले आहेत. 
 पदोन्नती आरक्षणासींदभाणत मा.सिोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या 
विशरे्ष अनजु्ञा याधचका ि.२८३०६/२०१७ मध्ये मा.सिोच्च न्यायालयाने द्ददनाींक 
१८/०१/२०२१ च्या सनुािणीत उपश्स्थत केलेल्या १० मदु्याींिर सनुािणी पणूण 
झालेली असनू प्रकरण ननकालासाठी राखून ठेिण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

निी मुांबईिील मसििोतनममवि धोिादायि इमारिीचा पुनविविास 
िरण्याबाबि 

  

(३१) * १०६७५ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबईतील ससडकोननसमणत िोकादायक इमारतीचा पनुविणकास 
करण्याचा ननणणय तत्तकालीन शासनाने सात िर्षाणपिूी घेतला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीचा पनुविणकास एफएसआयच्या माध्यमातनू 
करण्याचा ननणणय घेऊनही अदयाप सदर िोकादायक इमारतीची पनुणबाींिणी 
झाली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, तत्तकालीन शासनाने परिानगी देऊनही अदयाप िोकादायक 
इमारतीची पनुबांिणी न होण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय 
आढळून आले, तदनसुार सदर इमारतीची पनुबािंणी करण्याबाबत कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय. 
 निी मुींबई महानगरपासलका कायणक्षते्रातील ससडको ननसमणत 
िोकादायक, मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या पनुबांिणी/पनुविणकासाबाबत 
निी मुींबई महापासलकेच्या तत्तकालीन विकास ननयींत्रण ननयमािलीमिील 
विननयम ४६(३) मिील फेरबदलास, शासन नगरविकास विभागाकडील द्ददनाींक 
०४/०२/२०१५ रोजीचे अधिसचुनेन्िये मींजूरी प्रदान करण्यात आली होती ि 
सदर सिुाररत विननयमामध्ये अशा इमारतीींचे पनुविणकासाकरीता कमाल २.५ 
च्ई क्षते्र ननदेशाींक अनजु्ञेय करणे बाबतची तरतदू करण्यात आली होती. 
(२) ि (३) नाही, अशी बाब नाही. 
 िरील (१) मिील सिुारणेनसुार मींजूर तरतदूीचे अनरु्षींगाने ससडको 
ननसमणत िोकादायक, मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या 
पनुबांिणी/पनुविणकासाकरीता महापासलकेकड ेप्रस्ताि प्राप्त झाले असनू, अशा 
काही प्रस्तािाींना महापासलकेने मींजूरी प्रदान केलेली आहे.  
 (४) ि (५) निी मुींबई महानगरपासलका कायणक्षते्रातील ससडकोननसमणत 
िोकादायक मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या पनुबांिणी करीता 
महापासलकेच्या तत्तकालीन विकास ननयींत्रण ननयमािलीतील विननयम ४६(३) / 
पररसशषठ (सहा) अींतगणत निी मुींबई महानगरपासलका क्षेत्रातील िाशी ि 
कोपरखैरणे विभागातील काही सह गहृननमाणण सींस्था/ अपा ण्में् ओनसण 
असोससएशन याींचेकडून निी मुींबई महानगरपासलकेकड े प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तािाींमध्ये महापासलकेतफे बाींिकाम परिानग्या देण्यात आलेल्या आहेत ि 
सध्यश्स्थतीत मींजूर परिानगीप्रमाणे विकासासींबींिी सींबींधिताींकडून पढुील 
कायणिाही करण्यात येत आहे. त्तयामळेु, शासनस्तरािरून चौकशी करणे अथिा 
विलींब होत असल्याची बाब लाग ूहोत नाही. 
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 तथावप, शासन नगरविकास विभागाने द्ददनाींक ०२/१२/२०२० रोजीच े
अधिसचुनेद्िारे एकब्रत्रकृत विकास ननयींत्रण ि प्रोत्तसाहन ननयमािली मींजूर 
केली असनू ती द्ददनाींक ०३/१२/२०२० पासनू अींमलात आली आहे. सदर 
ननयमािली निी मुींबई महानगरपासलकेस देखील लाग ू आहे. सदर 
ननयमािलीचे ननयम १०.१०.२ मध्ये ससडको ननसमणत िोकादायक/ मोडकळीस 
आलेल्या इमारतीींच्या पनुविणकासाकरीता कमाल ३.०० च्ई क्षेत्र ननदेशाींक 
अनजु्ञेय करणेबाबतची तरतदू असनू आता सदर तरतदूी अींतगणत अशा 
इमारतीींचे पनुबांिणी/पनुविणकासाकरीता महापासलकेस प्रस्ताि करण्याची मभूा 
विकासकाींना आहे. 

----------------- 
  
औरांगाबाद महानगरपामलिेिील आरोग्य विभागासह विविध विभागािील 

िमवचाऱ् याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(३२) * १०५६३ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपासलकेमध्ये मागील २० िर्षांसनू कायणरत कमणचाऱ् याींची 
सींख्या सेिाननितृ्ततीमळेु कमी होत असनू उिणररत कायणरत कमणचाऱ् याींिर 
कामाचा अनतररक्त ताण पडत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने द्ददनाींक १५ फेििुारी, २०२१ रोजीच्या शासन 
ननणणयानसूार ५७१६ पदाच्या आकृतीबींिास मान्यता द्ददली असनू सेिा प्रिेश ि 
सेिा िगीकरण ननयम २१ या ननयमास द्ददनाींक २६ ऑगस््, २०२१ रोजी िा 
त्तया समुारास मान्यता द्ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपासलकेच्या आरोग्य विभागासह विविि विभागातील 
कमणचाऱ् याींची कमतरता विचारात घेता सदर पदे तात्तकाळ भरण्याकरीता 
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) औरींगाबाद महानगरपासलकेतील ररक्त पदे भरण्याची कायणिाही 
महानगरपासलकेकडून करण्यात येत.े शासनाने द्ददनाींक १५/०२/२०२१ च्या 
आदेशान्िये महानगरपासलकेसाठी ५७१६ पदाींचा सिुाररत आकृनतबींि मींजूर 
केला आहे. या आकृनतबींिानसुार काही सींिगाणमध्ये तसेच पदाींमध्येही िाढ 
झालेली आहे. 
 याबाबत मागासिगण कक्ष, विभागीय आयकु्त कायाणलय औरींगाबाद 
याींच्याकडून ब्रब ींदनुामािली तपासनू प्रमाणणत करण्याची कायणिाही औरींगाबाद 
महानगरपासलकेकड ेसरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

मांिणगि ि खेि (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील शासिीय विश्रामगहृ 
इमारिीची पुनबाांधणी िरणेबाबि 

  

(३३) * ११३९४ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींडणगड ि खेड (श्ज.रत्तनाधगरी) तालकु्यातील शासकीय विश्रामगहृ 
इमारतीच्या पनुणबाींिणीच्या (बाींिकाम करणे) अींदाजपत्रकास मान्यता देऊन 
ननिी उपलब्ि करणेबाबत द्ददनाींक २६ फेििुारी, २०२० रोजी िा त्तया समुारास 
शासनाकड ेपत्रव्यिहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने मींडणगड ि खेड तालकुा येथील शासकीय विश्रामगहृाच्या 
इमारतीच्या पनुणबाींिणीकरीता ननिी उपलब्ि करणेबाबत कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, खरे आहे. 
(२) मींडणगड येथील विश्रामगहृ इमारतीच्या पनुबांिणीबाबत ननिीच्या 
उपलब्ितनेसुार पढुील आिचयक कायणिाही करण्यात येत आहे. 
 खेड येथील विश्रामगहृाच ेकाम सन २०२०-२०२१ च्या अथणसींकल्पात 
समाविष् असनू सद्य:श्स्थतीत काम प्रगतीत आहे. 
(३) प्रचन उद् भित नाही 

----------------- 
  
किनिट (जज.नाांदेि) शहरािील हुिात्मा गोंि राजे शांिर शहा रघुनाथ 

शहा याांच्या खलु्या व्यासपीठाची दरुिस्था र्ाल्याबाबि 
  

(३४) * ११३२४ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ककनि् (श्ज.नाींदेड) शहराचे िभैि असलेले हुतात्तमा गोंड राजे शींकर शहा 
रघनुाथ शहा याींच्या खलु्या व्यासपीठाची दरुिस्था झाली असनू या 
ऐनतहाससक मदैानाला अनतिमणाने व्यापले असल्याच ेद्ददनाींक १३ ऑक््ोबर, 
२०२१ रोजी िा त्तयासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी व्यासपीठाची दरुुस्ती ि सशुोसभकरण करुन 
अनतिमण ह्विण्याची मागणी येथील नागररकाींनी नगरपररर्षदेकड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हुतात्तमा गोंड राजे शींकर शहा रघनुाथ शहा 
व्यासपीठाचे बाींिकाम मोडकळीस आले आहे, ही बाब खरी आहे. 
 सदर जागेिरील यापिूी झालेले अनतिमण नगरपररर्षदेने ननषकाससत 
केले असनू, सद्य:श्स्थतीत त्तया जागेिर अनतिमण नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) नगरपररर्षद विकास योजना सिुाररत २००२ मध्ये सदर जागा आरक्षण 
ि. १६ आठिडी बाजार या प्रयोजनाथण आरक्षक्षत आहे. सदर आरक्षणाच्या 
अनरु्षींगाने, ननिी उपलब्ितनेींतर विकससत करण्याची कायणिाही नगरपररर्षद 
स्तरािर प्रस्तावित आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

िल्याण िोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपामलिेिील सेिातनितृ्ि 
िमवचाऱ्याांना तनितृ्िीिेिन ि सेिाउपदानाची रक्िम ममळाली 

नसल्याबाबि 
  

(३५) * ११६११ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण डोंब्रबिली महानगरपासलका (श्ज.ठाणे) येथील श्री.प्रमोद कुलकणी 
हे सेिाननितृ्तत होऊन समुारे दीड िर्षण उल्ूनही त्तयाींना सेिा ननितृ्ततीिेतन ि 
सेिा उपदान रक्कम समळाली नसल्याने त्तयाींना सदर रक्कम देण्याबाबत सन 
२०२१ मध्ये िा दरम्यान लोकप्रनतननिी याींनी मा.नगरविकास मींत्री ि प्रिान 
सधचि, नगरविकास-२ याींच्याकड ेलेखी ननिेदनाद्िारे मागणी केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.कुलकणी याींना सेिा ननितृ्ततीिेतन ि सेिा उपदान रक्कम 
देण्याबाबत शासन स्तरािरून कोणती कायणिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) असल्यास, शासन ननणणयाप्रमाणे कमणचाऱ्याींना विद्दहत मदुतीत सदर लाभ 
देण्यात यािा अस ेबींिनकारक असतानाही त्तयाचा भींग करण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्तयानुसार बेजबाबदार अधिकारी ि यींत्रणा याींचेविरुध्द 
कारिाई करून श्री.कुलकणी याींना सेिाननितृ्ततीनींतरचा लाभ समळिनू 
देण्याकरीता कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) श्री.प्रमोद कुलकणी, कायणकारी असभयींता हे द्ददनाींक 
२८/०२/२०१९ रोजी ननयत ियोमानानसुार सेिाननितृ्तत झालेले आहेत. 

श्री.प्रमोद कुलकणी याींच्या कायणकारी असभयींता पदािरील पदेान्नतीस 
सिणसािारण सभेची मान्यता नसल्याच ेलेखापरीक्षा विभागाने आक्षेप नोंदविले 
आहेत. 

त्तयास अनसुरून श्री.कुलकणी याींच्या कायणकारी असभयींता या पदािरील 
पदोन्नतीस कायोत्ततर मान्यता समळणेकरीता सिणसािारण सभेपढेु प्रस्ताि 
सादर केले असता, सदर विर्षयािर चचाण करून प्रस्ताि स्थधगत ठेिण्यात 
आलेला आहे. 

सदर प्रस्ताि सिणसािारण सभेने नव्िद द्ददिसात ननकालात न 
काढल्याने महाराषर महानगरपासलका अधिननयम प्रकरण-२ मिील (स) 
तरतदूीनसुार शासनाच ेननदेश समळणेसाठी शासनास प्राप्त झालेला आहे. 

सदर प्रस्तािािर शासनस्तरािर कायणिाही सरुू आहे. 
सद्य:श्स्थतीत श्री.प्रमोद कुलकणी, कायणकारी असभयींता याींना तात्तपरुत े

ननितृ्ततीिेतन लाग ू करण्यात आले असल्याचे, कल्याण-डोंब्रबिली 
महानगरपासलकेने कळविले आहे. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

अिोला महानगरपामलिा प्रशासनाििून थिीि मालमत्िा िरािर 
शास्िी लागू िेल्याबाबि 

  

(३६) * १०२८४ श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांि मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला श्जल््यातील कोरोनाच्या सींक्ामळेु सिणसामान्याींची आधथणक 
श्स्थती पणूणत: विस्कळीत झाली असताना अकोला महानगरपासलका 
प्रशासनाकडून थकीत मालमत्तता करािर दोन ्क्के व्याज लाग ूकरुन त्तयाची 
िसलुी केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शास्ती माफी अभय योजनेचा ठराि अद्यापही 
महानगरपासलकेने राखून ठेिला असल्याने शास्ती िसलुीला महानगरपासलका 
प्रशासनाची सींमती असल्याबाबतचा आरोप नागररकाींकडून ि 
लोकप्रनतननिीींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार 
सदर थकीत मालमत्तता करािरील २ ्क्के व्याज शास्ती रि करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) महाराषर महानगरपासलका अधिननयम १९४९ च े
प्रकरण ८ करािान ननयम कलम ४१ अन्िये थकीत कराच्या रकमेिर      
२ ्क्के शास्तीची आकारणी करण्याबाबत तरतदू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 महाराषर महानगरपासलका अधिननयम १९४९ चे प्रकरण ८ करािान 
ननयम कलम ५१ अन्िये उपलब्ि तरतदुीनसुार आयकु्ताींच्या द्ददनाींक ०१ जुल,ै 
२०२१ च्या आदेशानसुार द्ददनाींक ०१/०४/२०२१ त े ३१/०७/२०२१ पयतं शास्ती 
माफी अभय योजना राबिण्यात आली. तद्नींतर आयकु्ताींच्या द्ददनाींक       
२८ सप् े्ंबर, २०२१ च्या आदेशान्िये शास्ती (व्याज) माफी अभय योजनेस 
द्ददनाींक ३१/१२/२०२१ पयतं मदुतिाढ द्ददली आहे. 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

अधधसांख्य पदािर िगव िेलेल्या सिव िमवचाऱ्याांना सेिेि िायम 
िरण्याबाबि 

  

(३७) * १०७६१ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ननकालानींतर शासनास आदेश प्राप्त न 
झाल्यामळेु अनसुधूचत जमाती सेिाननितृ्तत अधिकारी/ कमणचारी हे गत २१ 
मद्दहन्यापासनू ननितृ्ततीिेतनापासनू िींधचत असनू ननितृ्ततीिेतनाच्या 
मागणीस्ति द्ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी िा त्तयासमुारास सदर अधिकारी 
ि कमणचारी हे उपोर्षण करत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास मा.सिोच्च न्यायालयाने ससश्व्हल ि. ८९२८/२०१५ अन्िये 
चेअरमन आणण व्यिस्थापक सींचालकाींविरुध्द श्री.जगदीश बळीराम बद्दहरा ि 
इतर सींबींधित य सांदर् ात द्ददनाींक ६ जुल,ै २०१७ रोजी ननगणसमत झालले्या 
शासन ननणणयात कें द्र अथिा राज्य शासनाला कोणत ेआदेश द्ददले आहेत, 
(३) असल्यास, राज्यातील हजारो अनसुधूचत जमाती अधिकारी कमणचाऱ् याींना 
अधिसींख्य पदािर िगण करून त्तयाींची िेतनिाढ ि सेिाननितृ्तती िेतन लाभ 
सींदभाणतील शासन ननणणयास द्ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्तयासमुारास 
स्थधगती द्ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्तयानरु्षींगाने जात प्रमाणपत्र अििै ठरलेल्या कमणचाऱ्याींना ११ मद्दहन्याच्या 
अधिसींख्य पदािर िगण केलेल्या सिण कमणचाऱ्याींना सेिेत कायम 
करण्याच्यादृष्ीन ेकोणती कायणिाही अथिा उपाययोजना केली, िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.उयेदि ठािरे : (१) ऑगणनाईझेशन फॉर राई्स ऑफ हयमून (ऑफ्रोह), 
महाराषर या सींघ्नेकडून असे कमणचारी आझाद मदैान, मुींबई येथे उपोर्षण 
करीत असल्याचे ननिेदन द्ददनाींक १७/०९/२०२१ रोजी शासनास प्राप्त झाल े
आहे.  
(२) मा.सिोच्च न्यायालयाने ससव्हील अपील ि. ८९२८/२०१५ (चेअरमन ॲण्ड 
मॅनेश्जींग डायरेक््र, फूड कॉपोरेशन ऑफ इींडडया आणण इतर विरुध्द जगदीश 
बळीराम बद्दहरा ि इतर) ि इतर याधचकाींमध्ये द्ददनाींक ६ जुल,ै २०१७ रोजी 
मागास जातीींना असलेल्या आरक्षणाच्या आिारे शासकीय सेिेत दाखल 
झालेल्या ि त्तयानींतर जातीचे दािे अििै ठरलेल्या व्यक्तीींना शासकीय सेिेत 
सींरक्षण देय ठरत नाही, तसेच अशा कमणचाऱ् याींना ननितृ्ततीिेतन देय ठरत 
नाही, असा ननणणय द्ददला आहे.  
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(३) नाही. 
(४) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या द्ददनाींक ६ जुल,ै २०१७ च्या ननणणयाची 
अींमलबजािणी करण्यासाठी ननगणसमत करण्यात आलेल्या द्ददनाींक २१/१२/२०१९ 
च्या शासन ननणणयानसुार अधिसींख्य पदािर िगण करण्यात आलेल्या 
कमणचाऱ् याींना अनजु्ञेय कराियाच्या सेिा विर्षयक बाबी सींदभाणत तसेच 
अधिसींख्य पदािरुन सेिाननितृ्तत झालेल्या आणण जात ििैता प्रमाणपत्र सादर 
न करताच शासन सेिेतनू ननयत ियोमान नसुार अथिा स्िेच्छा सेिाननितृ्तती 
झालेल्या अथिा मतृ्तय ू पािलेल्या कमणचाऱ् याींना सेिाननितृ्ततीविर्षयक लाभ 
अनजु्ञेय कराियाच े ककीं िा कसे याबाबत अभ्यास करुन शासनास सशफारशी 
करण्यासाठी द्ददनाींक १५/०६/२०२० च्या शासन ननणणयान्िये मा.मींत्री, अन्न 
नागरी परुिठा ि ग्राहक सींरक्षण याींच्या अध्यक्षतखेाली अभ्यास ग्ाची 
स्थापना करण्यात आली आहे. अभ्यास ग्ाचा अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर 
याबाबत अींनतम ननणणय घेण्यात येईल.  
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
बहृन्नमुांबई महानगरपामलिेने मे.सोमा इांटरप्रायजेस प्रा.मल.ि मे.जे.िुमार 

इन्नरास्रक्चर िां पनीला िां ्ाट ददल्याबाबि 
  

(३८) * ११०९६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, िॉ.पररणय 
रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई 
पटेल : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) मे.सोमा इीं्रप्रायजेस प्रा.सल.ि मे.जे.कुमार इन्फ्रास्रक्चर या कीं पनीींना 
काळ्या यादीत ्ाकले असतानाही तसेच या कीं पनीींना अनेक कीं त्रा्ाींमध्ये 
आधथणक दींड झालेला असताना ि या कीं पनीींविरुध्द मोठ्या प्रमाणािर तिारी 
प्राप् त झाल्या असतानाही बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने अनेक कामाींची कीं त्रा्े 
सदर कीं पनीींना द्ददल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यनुन्ी इन्फ्रास्रक्चर प्रा.सल. या कीं पनीला राषरीय कायदा 
न्यायािीकपत्र (National Law Tribunal) मुींबई बेंच, (एमए िमाींक 
२२७/२०१८) अन्िये द्ददनाींक ८ एवप्रल, २०२१ पासनू द्ददिाळखोरी/पररसमापन 
जाहीर करण्यात आले असतानाही मा.न्यायालयाच्या आदेशानींतरही सदर 
कीं पनीला महानगरपासलकेने कीं त्रा् द्ददल्याचेही ननदशणनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननकृष् दजाणचे काम करणाऱ्या, काळ्या यादीत ्ाकलेल्या ि 
द्ददिाळखोरी/पररसमापन जाहीर करण्यात आलेल्या कीं पनीींना कीं त्रा् बहाल 
करणाऱ्या महानगरपासलकेच्या सींबींधित अधिकाऱ्याींविरुध्द चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, या चौकशीतनू काय ननषपन्न झाले ि त्तयानसुार सदर 
देण्यात आलेले कीं त्रा् रि करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) मे.सोमा इीं्रप्रायजेस प्रा.सल. या कीं पनीस काळ्या 
यादीत ्ाकण्यात आलेले नाही. मे. सोमा इीं्रप्रायजेस प्रा.सल. या कीं पनीस 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या पाणीपरुिठा प्रकल्प विभागामाफण त देण्यात 
आलेल्या ३ कीं त्रा्ाींपकैी दोन कामे सदर कीं पनीने समािानकारकररत्तया पणूण 
केली असनू, एक काम प्रगतीपथािर असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने 
कळविले आहे. 
 मे.जे.कुमार इन्फ्रास्रक्चर या नािाने कीं पनी नोंदणीकृत नाही. तथावप, 
त्तया नािाचे सािम्यण असलेली कीं पनी मे. जे. कुमार इन्फ्राप्रोजके््स या नािाने 
नोंदणीकृत असनू, कीं त्रा्दार नोंदणी ननयमािलीनसुार नतची वििीग्रा्यता 
द्ददनाींक ०१/०६/२०१८ पयतं होती. तथावप, सदर कीं पनीस द्ददनाींक २४/०३/२०१७ 
पासनू तीन िर्षांकरीता काळ्या यादीत ्ाकण्यात आले आहे. सदर कीं पनी 
२०१६ च्या कीं त्रा्दार नोंदणी ननयमािलीनसुार बहृन्मुींबई महानगरपासलकेत 
नोंदणीकृत नाही ि सदर कीं पनीस कोणतहेी कीं त्रा् देण्यात आलेले नाही असे 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले आहे.  
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(२) मे.यनुन्ी इन्फ्रास्रक्चर प्रा.सल. द्ददनाींक ८ एवप्रल, २०२१ पासनू कोणतहेी 
कीं त्रा् देण्यात आलेले नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविल ेआहे. 
(३) ि (४) प्रचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  
पारध िे वपांपळगाि रेणूिाई-धािि (िा.भोिरदन, जज.जालना) येथील 

रस्त्याच्या िामाबाबि 
  

(३९) * १०९६६ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि 
ममर्ाव, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोकरदन (श्ज.जालना) तालकु्यातील पारि त े वप ींपळगाि रेणूकाई-िािड 
या रस्त्तयाचे डाींबरीकरणाचे काम द्ददनाींक २९ जनू, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्तयाचे काम ननकृष् दजाणचे झाले असनू या रस्त्तयािर 
मोठ्या प्रमाणािर भेगा पडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकडून या रस्त्तयाच्या कामाचा दजाण तपासनू ठेकेदारािर 
कारिाई करुन या रस्त्तयाचे पनु्हा दजेदार काम करण्याबाबत कोणती कायणिाही 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय. हे खरे आहे. 
 प्रचनािीन रस्त्तयाच े काम माहे मे, २०२१ दरम्यान करण्यात आले 
आहे. 
(२) ि (३) सदर रस्त्तयाचे काम प्रगतीपथािर असनू साखळी िमाींक ८/२०० त े
९/२०० या भागात डाींबरी पषृठभागािर भेगा पडल्याचे ननदशणनास आले होत.े 
ज्या लाींबीमध्ये रस्ता खराब झालेला होता त्तया लाींबीमध्ये ठेकेदारामाफण त 
दरुूस्तीचे काम प्रगतीत आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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नागपूर महानगरपामलिा प्रशासनाने शुल्िाि शांभर टक्िे िाढीचा 
तनणवय घेिल्याबाबि 

  

(४०) * ११२९५ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपासलका नगररचना विभागाद्िारे ननयोजन प्राधिकरण 
म्हणून बाींिकाम विकास परिानगी देण्याकररता शलु्क आकारले जात,े परींत ु
सन २०२०-२०२१ मध्ये महानगरपासलका प्रशासनाने सभागहृात सिणसािारण 
सभेची परिानगी न घेता परस्पर एमआर्ीपी अकॅ्् सन १९६६ कलम १२४ 
बी अींतगणत विकास शलु्कात शींभर ्क्के िाढीचा ननणणय घेतल्याचे ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सभागहृाच्या मान्यतसेशिाय हेतपुरुस्सरपणे ननणणय घेतल्याने 
नागररक या विकासकाींिर मोठा आधथणक भार लादला गेला आहे, तथा विकास 
शलु्क िाढीची प्रकिया रि होणेकामी सिणसािारण सभेने द्ददनाींक २२ जुल,ै 
२०२१ रोजी िा त्तयासमुारास ठराि मींजूर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन सदर शलु्क िाढीची प्रकिया तात्तकाळ रि करण्याबाबत 
महानगरपासलका प्रशासनास ननदेश देणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) ि (२) होय. 
 नागपरू मेरो रेल्िे प्रकल्पाअींतगणत (१) ऑ्ोमो्ीव्ह चौक त ेसमहान ि 
(२) प्रजापती नगर त ेलोकमान्य नगर या उन्नत मेरो मागण प्रकल्पास शासन 
ननणणय ि.नासपु्र- ३३१३/प्र.ि.४१/नवि- ०७, द्ददनाींक ३०/०१/२०१४ अन्िये 
मान्यता द्ददलेली आहे. उक्त शासन ननणणयातील पररसशषठ ि.-३ च्या 
अ.ि.(ii) च्या अनरु्षींगाने अधिसधुचत नागरी िाहतकू प्रकल्प राबविण्यात 
येणाऱ्या शहरात महाराषर प्रादेसशक ननयोजन ि नगर रचना अधिननयम, 
१९६६ च्या तरतदुीनसुार आकारण्यात येणारे विकास शलु्क १००% पयतं िाढ 
करून आकारण्याविर्षयी कायद्यात तरतदु करणे ि त्तयानसुार िसलु होणारी 
िाढीि रक्कम अशा प्रकल्पासाठी िापरणेबाबत नमदु आहे. उक्त 
अधिननयमातील कलम १२४-ब नसुार विकास िा बाींिकाम परिानगी प्रकरणी 
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आकारणी कराियाच्या विकास शलु्क आकारण्याबाबतची तरतदू आहे. उक्त 
अधिननयमाच्या कलम १२४(२-१अ) मध्ये राज्य शासनाने एक ककीं िा त्तयापेक्षा 
अधिक महत्तिाकाींक्षी नागरी पररिहन प्रकल्प हाती घेण्याचा आपला इरादा 
जाहीर केला असेल त्तयाबाबतीत या अधिननयमातील कोणत्तयाही ननयोजन 
प्राधिकरणाच्या ककीं िा निीन नगरविकास प्राधिकरणाच्या अधिकारीतखेालील 
क्षेत्राच्या सींबींिात पो् कलम (२) च्या तरतदूीन्िये बसविण्यात आणण िसलू 
करण्यात आलेल्या विकास शलु्क आकारात शींभर ्क्क्याींनी िाढ करण्यात 
येईल, अशी तरतदू म.प्रा. ि न.र. अधिननयम १९६६ मध्ये नव्याने समाविष् 
करण्यात आलेली आहे. 
 तसेच याबाबत नागपरू महानगरपासलकेने द्ददनाींक २६/०३/२०२० 
रोजीच्या पत्रान्िये मेरो रेल्िे माधगणकेच्या प्रकल्पास “महत्तिाकाींक्षी नागरी 
पररिहन प्रकल्प म्हणुन शासन ननणणय ि.एमआरडी-३३१६/प्र.ि.२४/(१)/नवि-
७,द्ददनाींक ३०/०६/२०१६ अन्िये घोवर्षत करण्यात आलेला आहे. त्तयामळेु 
अधिननयमाच्या कलम १२४ब (२-१अ) मिील तरतदुीनसुार अधिननयमाच्या 
कलम १२४ब(२) च्या तरतदुीन्िये बसविण्यात आणण िसलु करण्यात आलेल्या 
विकास शलु्कामध्ये अपेक्षीत १००% िाढ भतूलक्षी प्रभािाने म्हणजचे द्ददनाींक 
३०/०६/२०१६ पासनू नागपरू ननयोजन प्राधिकरण क्षते्रात द्ददलेल्या विकास 
परिानगीच्या अनरु्षींगाने िसलु करणे आिचयक आहे, असे मत व्यक्त केलेले 
होत ेि याबाबत शासनाकडुन ननदेश प्राप्त होण्याची विनींती केलेली होती. 
 त्तयानसुार शासनाने महानगरपासलकेस द्ददनाींक ०३/११/२०२० रोजीच्या 
पत्रान्िये पढुीलप्रमाणे कळविण्यात आले होत.े “महाराषर प्रादेसशक ननयोजन ि 
नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम १२४ ब (२-१अ) मिील तरतदुीनसुार 
अधिननयमाच्या कलम १२४ ब (२) च्या तरतदुीन्िये बसविण्यात आणण िसलु 
करण्यात आलेल्या विकास शलु्कामध्ये अपेक्षीत १००% िाढ भतूलक्षी 
प्रभािाने म्हणजचे द्ददनाींक ३०/०६/२०१६ पासनू नागपरू ननयोजन प्राधिकरण 
क्षेत्रात द्ददलेल्या विकास परिानगीच्या अनरु्षींगाने िसलु करणे आिचयक आहे. 
त्तयानसुार पढुील कायणिाही करण्यात यािी, असे कळविले आहे. 
 नागपरू शहराकरीता शासनाने नागरी िाहतकू प्रकल्प घोवर्षत करून, 
उक्त नागपरू मेरो प्रकल्प उभारण्यासाठी कशा पध्दतीने आधथणक स्त्रोत 
ननश्चचत करािे याबाबत द्ददनाींक ३०/०१/२०१४ रोजीच्या ननणणयातील पररसशष्-
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३ मध्ये नमदू मिुे विचारात घेिनू महाराषर प्रादेसशक ननयोजन ि नगर 
रचना अधिननयम १९६६ च ेकलम-१२४ ब (२-१अ) मिील तरतदुीनसुार िसलू 
कराियाच्या विकास शलु्कात १००% िाढ करणेबाबतची कायणिाही उक्त 
अधिननयमाच्या तरतदुीनसुार करण्यात आलेली आहे. विकास शलु्कात केलेली 
िाढ रि करणेविर्षयी नागपरू महानगरपासलकेच्या सभागहृाने द्ददनाींक 
२२/०७/२०२१ रोजी ठराि ि.१३७ पारीत केलेला असनू सदर ठरािाची 
अींमलबजािणी न करता नागपरू मेरो प्रकल्पास नागपरू महानगरपासलकेचा 
देय िा्ा महानगरपासलकेची विद्यमान आधथणक श्स्थतीचा विचार करता 
मेरोकड े भरणा करणे अडचणीचे होणार असनू, मेरो प्रकल्पाच्या विकासास 
अडथळा होणार आहे. त्तयामळेु नागपरू महानगरपासलकेच्या सभागहृाने पारीत 
केलेला उक्त ठराि हा अधिननयम िा तद्न्िये देण्यात आलेल्या अधिकाराच्या 
विरूध्द असल्याने सदर ठरािाची अींमलबजािणी करणे योग्य नसल्यामळेु 
उक्त ठराि महाराषर महानगरपासलका अधिननयम, १९४९ मिील कलम-४५१ 
मिील तरतदुीनसुार विखींडीत करणेकरीता महानगरपासलका आयकु्ताींनी पत्र 
ि.मनपा/नरवि/१२५४, द्ददनाींक २६/१०/२०२१ अन्िये शासनास प्रस्ताि सादर 
करण्यात आलेला आहे.  
(३) नाही. 
 महानगरपासलकेच्या सभागहृाने ठराि ि.१३७ द्ददनाींक २२/०७/२०२१ 
रोजी विकास शलु्कात केलेली िाढ रि करण्याबाबतचा ठराि विखींडीत 
करण्याबाबत महानगरपासलका आयकु्ताींनी द्ददनाींक २६/१०/२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्िये शासनास सादर केलेला आहे. उक्त प्रस्तािािर कायणिाही सरुु आहे. 
(४) लाग ूनाही. 
 

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

मुांबईिील गोरेगाांि रेल्िे स्थानिाििून एस.व्ही. रोिला जोिणाऱ् या 
स्िायिॉििरील अतिक्रमण हटविण्याबाबि 

  

(४१) * १०४५५ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील गोरेगाि रेल्िे स्थानकाकडून एस.व्ही. रोडला जोडणाऱ् या 
स्कायिॉकिर मोठ्या प्रमाणात अनतिमण करण्यात आल्याच े माहे सप् े्ंबर, 
२०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्कायिॉकचा िापर चलू पे्िणे, भाींडी घासणे, प्रात:वििी 
आद्दद करीता अनतिमण करणाऱ्या व्यक्तीींकडून होत असनू या 
स्कायिॉकिरुन प्रिास करणाऱ्या प्रिाशाींना आणण पादचाऱ् याींना त्तयाचा नाहक 
त्रास सहन करािा लागत असतानाही उक्त प्रकरणी स्थाननक पोसलसाींकडून 
जाणीिपिूणक दलुणक्ष केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीच्या अनरु्षींगाने सदर स्कायिॉकिरील अनतिमण 
ह्विण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) गोरेगाींि रेल्िे स्थानकाकडून एस.व्ही. रोडला 
जोडणाऱ्या स्कायिॉकिर अनधिकृत, पक्के ककीं िा तात्तपरुत े बाींिकाम नाही, 
तथावप, बेघर लोकाींचा िािर आढळून आला असे बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने 
कळविले आहे.  
(२) ि (३) सदर स्कायिॉकचा िापर चूल पे्विणे, भाींडी घासणे, 
प्रात:वििीकरीता केला जात नाही. तसेच, द्ददनाींक २२/०९/२०२१ रोजी 
पािसाळ्याचे द्ददिस असल्याने, सदर स्कायिॉकिर आधश्रत असलेल्या बेघर 
व्यक्तीींिर पोलीस ि बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफण त द्दद वप्रव्हेन्शन ऑफ 
बेगीींग ॲक््-१९६० नसुार सींयशु्क्तक कारिाई करण्यात आली असल्याच ेगहृ 
विभाग ि बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले आहे.  
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

जळगाि महानगरपामलिेच्या आव्हाणे मशिारािील घनिचरा 
प्रिल्पाच्या िीपीआर मधील ्टुीांबाबि 

  

(४२) * १०४२४ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जळगाि महानगरपासलकेच्या आव्हाणे सशिारातील घनकचरा प्रकल्पाच्या 
कामाचा डीपीआर तयार करताना सींबींधित अधिकाऱ्याींनी इतर 
महानगरपासलकाींचा डीपीआर कॉपी–पेस्् करून आणण त्तयाची योग्यता न 
तपासताच शासनाकड े मींजुरीसाठी पाठविला असल्याची बाब द्ददनाींक        
३० सप् े्ंबर, २०२१ रोजी िा त्तयासमुारास ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदरहू डीपीआर नामींजूर करून निीन डीपीआर 
तयार करण्याच्या सचूना जळगाि महानगरपासलकेस द्ददल्याने या 
प्रकल्पाकरीता अनतररक्त १८ को्ीींचा खचण िाढणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले आहे, त्तयानसुार सदरहू प्रकल्पाचा डीपीआर तयार 
करताना अक्षम्य कसरू करणाऱ्या महानगरपासलका अधिकाऱ्याींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) जळगाि महानगरपासलकेच्या रूपये ३०.७५ को्ी ककींमतीच्या घनकचरा 
व्यिस्थापनाच्या सविस्तर प्रकल्प अहिालास द्ददनाींक ०१/०३/२०१८ रोजीच्या 
शासन ननणणयान्िये मान्यता देण्यात आली होती.  
 त्तयानींतर, सदर सविस्तर प्रकल्प अहिालामध्ये महानगरपासलकेने 
प्रस्तावित केल्यानसुार रूपये ४९.६७ को्ी ककींमतीच्या सिुाररत सविस्तर 
प्रकल्प अहिालास द्ददनाींक १४/०५/२०२१ रोजीच्या शासन ननणणयान्िये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर कामाकरीता येणाऱ्या िाढीि खचाणस कें द्र 
शासनामाफण त अनतररक्त ननिी उपलब्ि होि ू शकत नसल्याने सदर िाढीि 
खचण महानगरपासलकेस प्राप्त १४ व्या वित्तत आयोगाींतगणत ननिी अथिा 
मनपाच्या स्िननिीतनू भागविण्याबाबत महानगरपासलकेस कळविण्यात आले 
आहे. 
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(३) ि (४) सदर प्रकरणी सींबींधिताींकडून अहिाल मागिनू त्तयािर असभप्राय 
सादर करणेबाबत राज्य असभयान सींचालक, स्िच्छ महाराषर सींचालनालय 
याींना कळविण्यात आले आहे. 
 

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

मुांबईिील जलस््ोिाच ेपुनवरुज्जीिन िरण्यािरीिा उपाययोजना 
िरणेबाबि 

  

(४३) * १०४७१ श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामतनिास मसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांि पररचारि : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर आणण उपनगरात सरासरीच्या तलुनेत अधिक पािसाची नोंद 
होत असनू येथील प्रशासन ककीं िा कोणतीच यींत्रणा पािसाचे पाणी जसमनीत 
मरुुन जलसाठा िाढािा म्हणून कायाणश्न्ित नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ 
मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील २० िर्षाणत मुींबईतील समुारे ९० ्क्के जलस्त्रोत 
चोरीला गेल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधित यींत्रणेला माद्दहती देखील होणार नाही अशाप्रकारे 
जलस्त्रोत्र नष् करण्यात आले असनू सदर प्रकरणाची माद्दहती समळाल्यानींतर 
कारिाई अपेक्षक्षत असतानाही सींबींधित विभागाकडून दलुणक्ष केले जात 
असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागील अनेक िर्षाणत पाणी प्रचनाबाबत महानगरपासलकेकड े
एकूण १० ससमत्तया ननयकु्त करण्यात आल्या ि सदर ससमत्तयाींनी ताींब्रत्रक 
दृष्ीकोनातनू अनेक उपाययोजना सचुविल्या परींत ुमहानगरपासलकेने त्तयािर 
कोणत्तयाच प्रकारची अींमलबजािणी केली नसल्याचे आढळून आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मुींबईसारख्या शहरात भविषयकाळात पाण्याची गरज लक्षात 
घेता मुींबईतील जलस्त्रोताचे पनुणरुज्जीिन करण्याकरीता शासनाने कोणती 
कायणिाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) मुींबई शहर आणण उपनगरात सरासरीच्या तलुनेत 
अधिक पाऊस होत असनू, पािसाचे पाणी जसमनीत मरुुन जलसाठा िाढािा 
याकरीता बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफण त खालीलप्रमाणे कायणिाही करण्यात 
येत आहे :-  
 सिुारीत विकास आराखडा २०३४ नसुार, द्ददनाींक ०८/०५/२००८ पासनू 

निीन विकासाकरीता येणाऱ्या ५०० चौ.मी. ककीं िा त्तयापेक्षा जास्त 
क्षेत्रफळ असणाऱ्या सिण भखूींडाींकरीता िर्षाण सींचयन ि विननयोग 
करण्याची अ् बींिनकारक करण्यात आली आहे.  

 त्तयानसुार इमारत बाींिकामास मींजुरी देताींना िर्षाण सींचयन प्रकल्पाची 
बाींिणी करण्याबाबतची अ् ना-मींजुरीच्या अ्ी ि शतीच्या प्रमाणपत्रात 
समाविष् करण्यात येत.े 

 िर्षाण सींचयन प्रकल्पाच े बाींिकाम पणूण झाल्याच े प्रमाणपत्र सादर 
झाल्याची खात्री केल्यानींतरच इमारतीस भोगि्ा प्रमाणपत्र देण्यात येत.े  

(२) ि (३) एखाद्या विकासकाने विकससत होत असलेल्या भखूींडािर विहीर 
बजुिण्याचा प्रयत्तन केल्यास महाराषर प्रादेसशक ननयोजन ि नगररचना 
अधिननयम १९६६ च्या कलम ५३ अन्िये कारिाई करण्यात येत.े 
 तसेच एखाद्या सहकारी गहृननमाणण सींस्थेने अथिा खाजगी 
मालकाच्या जागेमिील विहीर बजुित असल्याचे ककीं िा बजुविली असल्याचे 
आढळून आल्यास योग्य ती कारिाई करण्यात येत े असे बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेने कळविले आहे.  
(४) बहृन्मुींबईतील पाणी प्रचनाबाबत ननयकु्त केलेल्या धचतळे ससमतीच्या सन 
१९९४ च्या सचूना अहिालानसुार ि शासनाच्या आदेशानसुार बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेने “समान ि २४x७ पाणी परुिठ्याकरीता” स्थापन केलेल्या 
तज्ञ ससमतीच्या सचूना ि अहिालानसुार कायणिाही सरुु आहे. 
 धचतळे ससमतीच्या अहिालानसुार बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने मध्य 
ितैरणा िरण प्रकल्प पणूण करुन कायाणश्न्ित केला आहे. तसेच पाणी 
परुिठ्यातील गळती रोखण्यासाठी स्ितींत्र गळती अन्िेर्षण विभाग कायणरत 
आहे. तसेच २०० एमएलडी क्षमता असलेला नन:क्षारीकरण प्रकल्प मनोरी येथे 
उभारण्याकरीता ननविदा प्रकिया सरुु आहे. मुींबई शहराला भविषयात अधिक 
पाणीपरुिठा करण्याकरीता गारगाई, वप ींजाळ आणण दमणगींगा प्रकल्प 
कायाणश्न्ित करण्याबाबतची व्यिहायणता पडताळण्याबाबतची कायणिाही सरुु आहे. 
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 तज्ञ ससमतीच्या सचूना ि अहिालानसुार, सहायक शोर्षण ्ाक्या, 
बसु््र पींप बसविणे, स्काडा प्रणाली नतुनीकरण, निीन जलमापके/प्रिाह 
मापके बसविणे, ग्राहक माद्दहती नतुनीकरण, मोठी गहृसींकुले ि मोठ्या 
प्रमाणात पाण्याचा िापर करणाऱ्या आस्थापनाींची देखरेख, प्रभागाींतील 
पाणीपरुिठा विभाग ि निीन प्रभाग याींचा अभ्यास, पाणी गळती रोखणे, 
पाण्याची नासाडी ि चोरी रोखणे, पाण्याचा पनुिाणपर, पजणन्य जलसींचयन ि 
विननयोग, निीन जलस्त्रोताींची ननसमणती इत्तयादी अनेक सचूनाींची 
अींमलबजािणी ि कायणिाही होत आहे. तसेच विविि सिुारणा कायणिम/प्रकल्प 
हाती घेण्यात आले असनू इतर सिुारणा कायणिम/प्रकल्प कायाणश्न्ित 
करण्याकरीता अभ्यास ि पडताळणी सरुु आहे असे बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेने कळविले आहे.  
(५) अश्स्तत्तिात असलेल्या खाजगी गहृननमाणण सींस्था/ मालमत्ततािारकाींना िर्षाण 
सींचयन ि विननयोग योजना राबविण्याबाबत उत्ततेजन देण्याकरीता बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेने स्थावपत केलेल्या िर्षाण सींचयन ि विननयोग आणण पाणी 
बचत कक्षातफे प्रस्तावित योजनेचे सींकल्पन विनामलू्य करुन देण्यात येत.े 
 तसेच, इमारतीच्या आिारामध्ये निीन कूपनसलका खणण्याची 
परिानगी देताींना िर्षाण सींचयन ि विननयोग पध्दतीने इमारतीच्या छतािर 
पडणाऱ्या पािसाच्या पाण्याने कूपनसलकेमाफण त भजूलाचे पनुभणरण 
करण्याकरीता बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफण त अ् घालण्यात येत े असे 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले आहे.  
(६) प्रचन उद् भित नाही. 

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

रायगि जजल््यासह िाज्यात अतििषृ्ट्टीमुळे पुलाांच ेि रस्त्याांचे 
 नुिसान र्ाल्याबाबि 

  

(४४) * १०८२६ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बहुताींश भागात माहे जुल,ै २०२१ ि माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये 
िा त्तयादरम्यान मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अनतिषृ्ीमळेु रायगड श्जल््यासह 
इतर श्जल््यातील लहान मोठ्या पलुासह साकि, मोऱ्या तसेच रस्त्तयाींचे 
मोठ्या प्रमाणािर नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रस्त्तयािर मोठ्या प्रमाणात पाणी आल्याने पलु नादरुूस्त झाले 
आहेत तसेच रस्त्तयािरची माती िाहून गेल्यामळेु रस्त े खचले असनू काही 
द्दठकाणी रस्त्तयाींिर खड्ड ेपडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीनसुार पडलेल्या ि नादरुूस्त झालेल्या पलुाींच्या ि 
रस्त्तयाींच्या दरुुस्तीसाठी कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
 रायगड श्जल््यामध्ये माहे जुल,ै २०२१ त े सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये 
मोठ्या प्रमाणात अनतिषृ्ी होिनू लहान मोठ्या पलूासह साकि, मोऱ्या तसेच 
रस्त्तयाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले आहे. 
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) अनतिषृ्ीमळेु खराब झालेल्या रस्त े ि पलुाींच्या दरुुस्तीचे प्राप्त 
प्रस्तािाींना ननकड, ननिी ि ननकर्षाींच्या अिीन राहून मींजूरी प्रदान करण्याच े
ननयोजन आहे. रस्त्तयाींची कामे तात्तपरुती दरुुस्ती करुन रस्त े िाहतकूीस 
तात्तपरुत्तया स्िरुपात पिूणित करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
नागपूर महानगरपामलिेिील िोरोनामुळे मिृ र्ालेल्या िमवचाऱ्याांच्या 

िारसाांना आधथवि मदि देण्याबाबि 
  

(४५) * ११०६५ श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि ममर्ाव, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.मोहनराि िदम, िॉ.सधुीर िाांबे : ददनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी 
क्रमाांि १२ मधील प्रश्न क्रमाांि ४८६४ ला ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू महानगरपासलकेतील १८ कमणचारी कतणव्य बजाित असताना 
त्तयाींना कोरोनाचा सींसगण होऊन त्तयाींचा मतृ्तय ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कोरोना योद्ध्याींना शासनाकडून अद्याप कोणतीही मदत 
समळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कमणचाऱ् याींच्या िारसाींना पींतप्रिान कोविड किच 
योजनेंतगणत ५० लाखाींचा विमा समळािा यासाठी शासनाकड े प्रस्ताि 
पाठविण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने या प्रस्तािाींना मींजूरी देऊन मतृ 
कमणचाऱ्याींच्या िारसाींना सदरील योजनेंतगणत आधथणक मदत समळिनू 
देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) कोरोनाने मतृ्तय ूपािलेल्या १८ कमणचाऱ् याींपकैी श्री.सबुोि सोमकुीं िर 
या पात्र कमणचाऱ् यास रुपये ५०.०० लाख इतक्या विमा रकमेचे प्रदान न्य ु
इींडडया ॲशरुन्स कीं पनीकडून करण्यात आले आहे. 
 उिणरीत १७ मतृ कमणचाऱ् याींची सेिा कोविड रूग्ण सेिेशी प्रत्तयक्ष 
ननगडीत नसल्याचे द्ददसनू आले.  
(४) ि (५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

औरांगाबाद शहरािील प्रमखु रस्त्याांच्या दरुािस्थेबाबि 
  

(४६) * १०५९९ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील काही प्रमखु रस्त्तयाींची झालेली दरुिस्था पाहून 
महानगरपासलकेने आपल्या ननिीतनू ३९ रस्त्तयाींच े डाींबरीकरण करण्याचा 
ननणणय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ३९ रस्त्तयाींच्या डाींबरीकरणाकरीता ५७ को्ीींच े
अींदाजपत्रकही तयार करण्यात आले असनू ननविदा मात्र अद्याप प्रससध्द 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, ननविदा प्रससध्द झाली नसल्यामळेु उक्त ३९ रस्त्तयाींची कामे 
प्रलींब्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर ननविदा प्रलींब्रबत राहण्यामागची कारणे काय आहेत 
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय आढळून आले, 
तद्न् ा ुसार दनसुार शासन स्तरािर कोणती कायणिाही करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) औरींगाबाद महानगरपासलकेने स्िननिीतनू ३९ 
रस्त्तयाींच्या दरुुस्तीच्या कामाचा ननणणय घेतला आहे, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) सदर रस्त्तयाींच्या कामाच्या अींदाजपत्रकास 
महानगरपासलकेची मान्यता अद्याप प्राप्त नसल्याने तसेच 
महानगरपासलकेच्या आधथणक श्स्थतीमळेु ननविदा प्रससध्द केली नसल्याचे 
औरींगाबाद महानगरपासलकेने कळविले आहे. 
 

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

रत्नाधगरी शहरािील मुरूगिािी िे पांधरामाि येथील धपूप्रतिबांधि 
बांधाऱ्याच्या िामाबाबि 

  

(४७) * १०७१३ श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्तनाधगरी (श्ज.रत्तनाधगरी) शहरातील मरुूगिाडी त ेपींिरामाड पररसरातील 
ग्रामस्थाींना मागील अनेक िर्ष े उिाणात जीि मठुीत िरून रहािे लागत 
असल्याने येथील ग्रामस्थाींच्या सातत्तयाच्या मागणीमळेु शासनाने या 
िूपप्रनतबींिक बींिाऱ्याच्या कामासाठी रूपये २ को्ी २० लाख मींजूर करण्यात 
आल्यानींतर सदर कामाचा अजुणना अथण मशु्व्हज कीं पनीला ठेका मींजूर करण्यात 
आला ि त्तयानसुार माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये िकण  ऑडणर देण्यात आलेली 
असतानाही समुारे २ िर्षाचंा कालाििी उल्ला असतानाही आजसमतीस या 
िूपप्रनतबींिक बींिाऱ्याच्या कामास सरुूिातच झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आजसमतीस सदरहू िूपप्रनतबींिक बींिाऱ्याच े काम सरुू न 
होण्याची सिणसािारण कारणे काय आहेत, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्तयानसुार सदरहू िूपप्रनतबींिक 
बींिाऱ्याचे काम विनाविलींब हाती घेऊन लिकरात लिकर पणूण होण्याच्या 
दषॄ्ीने शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) सदरील कामास द्ददनाींक ०१/११/२०१९ रोजी 
कायाणरींभ आदेश देण्यात आला आहे. सदरील काम प्रगतीपथािर असनू 
आजसमतीस अींदाश्जत ५०% काम पणूण झाले आहे.  
(२) माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये कायाणरींभ आदेश देण्यात आल्यानींतर कामास 
सरुुिात करण्यात आली होती. तथावप, कोश्व्हड १९ विर्षाणू प्रादभुाणिामळेु 
सींपणूण राज्यात ्ाळेबींदी लाग ू झाल्याने सदर कालाििीमध्ये काम बींद 
ठेिण्यात आल े होत.े तद्नींतर ठेकेदारास सचूना द्ददल्यानसुार आजसमतीस 
५०% काम पणूण झाले आहे. 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
बदलापूर (जज.ठाणे) भुयारी मागावची देखभाल ि दरुुस्िी िरण्याबाबि 

  

(४८) * १०७९६ श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बदलापरू (श्ज.ठाणे) येथील बेलिली पिूण ि पश्चचम भागात ये-जा 
करण्यासाठी असलेल्या भयुारी मागाणत बाराही मद्दहने पाणी साचत 
असल्याकारणाने याद्दठकाणी िाहने अडकून िाहनाींची ि पादचाऱ्याींची प्रिाशाींची 
गरैसोय होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननिी ि प्रिाशाींनी कुळगाींि 
बदलापरू नगरपासलकेकड ेतिारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मखु्याधिकारी, कुळगाींि बदलापरू नगरपासलका याींनी साचलेल े
पाणी काढण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे ि योग्य यींत्रणा िापरण्याच ेआदेश 
देिनूही नगरपासलकेकडून याबाबत अद्याप कारिाई झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
प्रिाशाींची गरैसोय दरु करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये अनतिषृ्ी झाल्याने सदर 
भयुारी मागाणत पाणी साचले होत.े त्तयामळेु िाहनाींची ि पादचाऱ्याींची गरैसोय 
झाली होती, अशी िस्तशू्स्थती कुळगाींि बदलापरू नगरपररर्षदेने कळविली 
आहे. 
(२) अशा स्िरुपाच्या मौणखक तिारी नगरपररर्षदेकड ेप्राप्त झाल्याचे कुळगाींि 
बदलापरू नगरपररर्षदेने कळविले आहे. 
(३) ि (४) नगरपररर्षदेने या द्दठकाणी साचलेल े पाणी काढण्यासाठी ऑ्ो 
ऑपरे्ीींग मो्र बसविली असनू पाणी साचल्यास याव्दारे तात्तकाळ पाणी 
काढले जात.े तसेच सदर द्दठकाणी पींपीींगची क्षमता िधृ्दी करण्याचे प्रस्तावित 
असनू येत्तया पािसाळयापिूी यानरु्षींगाने कायणिाही करण्याचे नगरपररर्षदेच े
ननयोजन आहे.  
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

राज्य शासन सेिेिील पदाांच्या भरिीिरीिा आिश्यि असलेली 
ियोमयावदा िाढिून देण्याबाबि 

  

(४९) * ११२१४ श्री.रणजजिमसांह मोदहि-ेपाटील, श्री.गोवपचांद पिळिर, 
श्री.सदामशि खोि, श्री.अरुण लाि, श्री.शमशिाांि मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमोल ममटिरी, श्री.अरुणिािा जगिाप, श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



72 

(१) कोरोना आणण मराठा आरक्षणामळेु एमपीएससी आणण सरळसेिा 
भरतीच्या जाद्दहराती न ननघाल्याने स्पिाण पररक्षेची तयारी करणाऱ्या 
विद्यार्थयांनी ियोमयाणदा ओलाींडली असल्याचे ननदणशनास येत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यसेिा पिूण परीक्षेत ककमान ५०० हून अधिक जागाींिर 
भरती करण्यात येईल असा विचिास तरुणाींना असताना प्रत्तयक्षात मात्र ३९० 
जागाींची एमपीएससीने पिूण परीक्षा सन २०२१ ची जाद्दहरात काढल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ च्या दसुऱ्या आठिड्यात ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या ग्िाहीनींतरही त्तयामध्ये ना जागा िाढल्या ना 
ियोमयाणदा िाढल्याने स्पिाण परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या तरुणाींना िक्का 
बसला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ज्या विद्यार्थयांची एमपीएससीच्या सींकेत स्थळािर 
आिीपासनू नोंदणी आहे मात्र दोन िर्षांपासनू जाद्दहराती अभािी त ेअजण करू 
शकले नाही, पण आता ियोमयाणदा ओलाींडली आहे अशा उमेदिाराींना येणाऱ्या 
परीक्षाींमध्ये अजाणच्या दोन सींिी देण्यात याव्यात अशी मागणी स्पिाण 
पररक्षाथींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने गॅजे् नोद्द्कफकेशन काढून ियोमयाणदा िाढिािी ि 
आणखी जागा िाढिनू उिणररत पदाींची भरती प्रकिया तात्तकाळ सरुू करािी 
तसेच ज्या विद्यार्थयांची एमपीएससीच्या सींकेत स्थळािर आिीपासनू नोंदणी 
आहे त्तया उमेदिाराींना अजाणच्या दोन सींिी िाढिनू देण्याबाबतची मागणी 
स्पिाण परीक्षचेी तयारी करणाऱ्या तरुणाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्षींगाने शासनाने कोणती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उयेदि ठािरे : (१) होय. 
(२) राज्यसेिा पिूण परीक्षा - २०२१ च्या माध्यमातनू राज्य शासन सेिेतील 
३९० पदाींिरील भरतीकरीता महाराषर लोकसेिा आयोगाकडून माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ मध्ये जाद्दहरात प्रससध्द करण्यात आली आहे. 
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(३), (४) ि (५) कोरोना काळात महाराषर लोकसेिा आयोगाकडून शासन 
सेिेतील पदभरतीकरीता स्पिाण परीक्षाींच े आयोजन करणे शक्य झाल े
नसल्याने, या स्पिाण परीक्षाींना बस ू इश्च्छणाऱ्या उमेदिाराींना परीक्षचेी एक 
अनतररक्त सींिी उपलब्ि करुन देण्याच्या दृष्ीने शासन सेिेतील प्रिेशाकरीता 
ियोमयाणदेत िाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, ही बाब खरी आहे. 
(६) याबाबत सािक-बािक विचार करुन ननणणय घेण्याची बाब राज्य 
शासनाच्या विचारािीन आहे. 
(७) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
नागपूर शहरािील िचरा सांिलनाच्या िां ्ाटािील गैरव्यिहाराबाबि 

  

(५०) * ११२७२ िॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपासलकेने कचरा सींकलनासाठी दोन िर्षाणपिूी एव्हीजी ि 
बीव्हीजी या दोन कीं पन्याींची ननयकु्ती करुन शहराचे दोन पॅकेजमध्ये विभाजन 
केल,े परींत ुउत्ततर पिूण, दक्षक्षण नागपरूच्या आऊ्र भागात एक-एक आठिडा 
कचरा गाडी येत नसल्याने नागररकाींकडून कचरा शहरातील रस्त्तयािर, 
मोकळ्या भखूींडािर ्ाकण्यात येत असल्याने पररसरात दगुिंी पसरली 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाच कीं पनीला देण्यात येणाऱ्या कीं त्रा्ात महानगरपासलका 
आणण स्मा ण् सस्ीच्या रक्कमेमध्ये तफाित असनू या प्रकरणाची चौकशी 
करुन अहिाल सादर करण्याचे आदेश महापौराींनी द्ददले होत े मात्र अद्यापी 
सदर प्रकरणी चौकशी अहिाल सादर केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

पुणे-सािारा राष्ट्रीय महामागावच्या सहापदरीिरणाच्या िामाची  
चौिशी होणेबाबि 

  

(५१) * ११३६९ श्री.शमशिाांि मश ांदे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु-सातारा राषरीय महामागाणच्या सहापदरीकरणाचे काम सन २०१० 
मध्ये सरुु करण्यात येिनू त ेसन २०१३ मध्ये पणूण होणे अपेक्षक्षत होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्तयाचे काम अत्तयींत ननकृष् दजाणच े करण्यात आले 
असनू त्तयामध्ये अनेक गींभीर त्रु् ी आढळून आल्या असनू सदर रस्त्तयाचे काम 
मींजूर आराखड्याप्रमाणे (प्लॅन आणण प्रोफाईल प्रमाणे) करण्यात आले 
नसल्याचे तसेच रस्त्तयाची लेव्हल, स्लोप, गॅ्रडीएीं् इ. कामे नकाशानसूार न 
केल्यामळेु रस्त्तयािर पाणी साठून खड्ड े पडतात ि अपघात होऊन अनेक 
ददेुिी घ्ना घडल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर रस्त्तयाच्या कामामध्ये आढळून आलेल्या त्रु् ी प्रकरणी 
त्रयस्थ यींत्रणेमाफण त (Third Party) ऑडी् करण्यात येऊन सदर कामाची 
सखोल चौकशी करण्यात यािी अशी मागणी तथेील नागररकाींकडून ि 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींकडून शासनाकड े करण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीअींती सींबींधित कीं त्रा्दार ि सींबींधित 
अधिकाऱ्याींविरुध्द कारिाई करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) पणेु-सातारा राषरीय महामागाणच्या 
सहापदरीकरणाचे काम कें द्र शासनाच्या अखत्तयारीत असनू भारतीय राषरीय 
राजमागण प्राधिकरणामाफण त प्रगतीपथािर आहे. 
 राषरीय महामागण ि.४ िरील पणेु-सातारा भागातील सहापदरीकरणाचे 
एकूण १४०.३५० कक.मी. चे काम (कक.मी. ७२५.००० त े ८६५.३५० कक.मी.) 
जिळपास पणूणत्तिाच्या ्प्प्यात आहे. सदर प्रकल्पाच्या एकूण लाींबीपकैी समुारे 
१३५.६८ कक.मी. मिील सहापदरीकरणाचे काम काही स्रक्चसण ि त्तयाींच े
जोडरस्त ेिगळता पणूण करण्यात आले आहे. उिणरीत काम प्रगतीपथािर असनू 
लिकरच पणूण करण्याचे ननयोजन आहे. 
 सदरील कामास पढुील कारणाींमळेु विलींब झाला असल्याचे प्रकल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागण प्राधिकरण, पणेु याींनी कळविले आहे:- 
 अ) स्थाननक ग्रामस्थाींकडून त्तयाींच्या िेगिेगळया मागणीनसुार पलूाची 
उींची/ रुीं दी ि स्थान याबाबत िेळोिेळी झालेला विरोि. 
 ब) रस्त्तयािरील अडथळा ठरणारी झाड े तोडण्यासाठी/ स्थलाींतरीत 
करण्यासाठी ि िन क्षते्रातील कामाकरीता उशीरा समळालेली मींजुरी. 
 क) रुीं दीकरणाच्या कामाच्या िेळी भसूींपादनातील अडचणी. 
 ड) महामागाणच्या रस्त्तयाींअींतगणत येणाऱ्या विविि िासमणक स्थळाींच्या 
स्थलाींतरणाबाबत ग्रामस्थाींचा असलेला विरोि. 
 इ) कीं त्रा्दाराच्या आधथणक अडचणीींमळेु प्रकल्पाच्या प्रगतीिर झालेला 
पररणाम  
(२) हे खरे नाही, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागण प्राधिकरण, 
पणेु याींनी नमदू करुन सदर बाबत पढुीलप्रमाणे कळविण्यात आले आहे:-
 सदर प्रकल्पाचे काम मींजूर करारनाम्यातील तरतदुीनसुार ि 
MORT& H चे विननदेश तसेच IRC मागणदशणक तत्व नसुार करण्यात येत 
असनू प्रकल्पासाठी ननयकु्त केलेल्या स्ितींत्र असभयींता याींचेमाफण त कामाचा 
दजाण िेळोिेळी तपासण्यात येऊन त्तयाींनी अहिालाव्दारे सचुविलेल्या बाबीींची 
पतूणता कीं त्रा्दारामाफण त करुन घेण्यात येत आहे. 
 प्रकल्पाच े काम मींजूर आराखड्यानसुार, प्रोफाइल ि लेव्हलनसुार 
कायाणश्न्ित होत असनू सरुक्षीततचे्या दृश्ष्ने आिचयक सिण उपाययोजना 
करण्यात येऊन काम प्रगतीपथािर आहे. सरुक्षीततचे्या अनरु्षींगाने 
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कीं त्रा्दारामाफण त िाहतकू व्यिस्थापन ्ीमद्िारे देखील देखरेख करण्यात येत 
आहे. त्तयामळेु सदर रस्त्तयािर झालेल्या अपघाताींच्या ददेुिी घ्ना िेगिान 
िाहने चालिल्यामळेु, लेनची सशस्त न पाळल्यामळेु, डर ींक ॲण्ड राईव्ह िगरेै 
कारणाींमळेु झाल्या असल्याचे स्ितींत्र असभयींता याींनी कळविले आहे. 
(३) हे खरे नाही, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागण प्राधिकरण, 
पणेु याींनी कळविले आहे. 
(४) ि (५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

बहृन्नमुांबई महानगरपामलिेच्या अनुदातनि प्राथममि शाळाांना  
मान्नयिा देणेबाबि 

  

(५२) * १११४२ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या अनेक अनदुाननत प्राथसमक शाळाींना 
मागील ३ िर्षांपासनू महानगरपासलका प्रशासनाने अद्यावप शाळेची मान्यता 
द्ददलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळा मान्यता न समळाल्यामळेु सेिाननितृ्तत सशक्षकाींना 
मान्यता नसलेला कालाििी पेन्शनसाठी ग्रा्य न िरल्यामळेु सशक्षकाींच े
आधथणक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीनसूार अनदुाननत प्राथसमक शाळाींना शाळेची 
मान्यता देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने 
कळविले आहे. 
(२) खाजगी प्राथसमक अनदुाननत शाळाींची मान्यता मदुतिाढ सींपषु्ात 
आल्यानींतर सेिाननितृ्तत कमणचाऱ्याींना ननितृ्ततीिेतन अनजु्ञेय होत नव्हत.े 
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यास्ति खाजगी प्राथसमक शाळेस मान्यता ि अनदुान नोंदणी 
मदुतिाढ असेपयतंचा कालाििी, ननितृ्ततीिेतनासाठी अहणकारी सेिा म्हणून 
ग्रा्य िरण्यास मींजरुी प्राप्त करण्यात आली असनू, त्तयानसुार सदर दािे 
ननकाली काढण्यात येत आहेत असे बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले 
आहे. 
(३) ि (४) बहृन्मुींबई महानगरपासलका पररक्षते्रातील खाजगी अनदुाननत 
प्राथसमक शाळाींची मान्यता ि अनदुान नोंदणी मदुतिाढ कालाििी सींपषु्ात 
आला आहे. त्तयाींचे मान्यता मदुतिाढीचे प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानींतर 
प्रस्तािामिील त्रु् ीींची शाळाींकडून पतुणता करुन घेऊन प्रशासकीय मींजूरी ि 
तद्नींतर सशक्षण ससमतीची मींजूरी प्राप्त करण्यात येत.े सद्य:श्स्थतीत 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या सशक्षण ससमतीकड े सादर करण्यात आलेल्या 
१०२ प्रस्तािाींपकैी १४ प्रस्ताि मींजूर झाले आहेत. इतर प्रस्तािाींिरील कायणिाही 
सरुु असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले आहे. 
 

----------------- 
  
बीि नगरपररषद हद्दीिील नादरुुस्ि रस्त्याांच्या िामासाठी विशषे रस्िा 

अनुदान योजनेंिगवि तनधी उपलब्ध िरून देणेबाबि 
  

(५३) * १०३५७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड नगरपररर्षद हिीमिील रस्त्तयाींची मोठ्या प्रमाणात दरुिस्था झाली 
असनू त्तयामळेु िाहतकुीस अडथळा ननमाणण होत असल्याची बाब द्ददनाींक      
१ ऑगस््, २०२१ रोजी िा त्तयासमुारास ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर नादरुुस्त ि िाहतकुीस अडथळा ननमाणण करणाऱ्या 
रस्त्तयाींच्या नतूनीकरणासाठी विशरे्ष रस्ता अनदुानाींतगणत ननिी उपलब्ि करून 
देणेबाबत मा.लोकप्रनतननिी याींनी मा.नगरविकास मींत्री याींना द्ददनाींक        
२५ जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्तया समुारास द्ददलेले ननिेदन शासनास प्राप्त 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त ननिेदनाच्या अनरु्षींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाल,े चौकशीनसूार बीड नगरपररर्षद हिीतील 
नादरुुस्त रस्त्तयाींच्या कामासाठी विशरे्ष रस्ता अनदुान योजनेंतगणत ननिी 
उपलब्ि करून देणेबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) ि (२) बीड नगरपररर्षद क्षते्रातील महत्तिाचे रस्त े
खराब झाले असनू त्तयासाठी विशरे्ष रस्ता अनदुान मींजूर करण्याची विनींती 
मा.लोकप्रनतननिी याींनी द्ददनाींक २५ जानेिारी, २०२१ अन्िये केली आहे, हे खरे 
आहे.  
(३) ि (४) “नगरपररर्षदाींना िसैशष्यपणूण कामासाठी विशरे्ष अनदुान” 
योजनेंतगणत शा.नन.ि.नपािे-२०२१/प्र.ि.२११/नवि-१६, द्ददनाींक ०३ नोव्हेंबर, 
२०२१ अन्िये बीड नगरपररर्षदे क्षते्रातील विविि रस्त्तयाींच्या कामाींसाठी रुपये 
३.०० को्ी ननिी मींजूर ि वितरीत करण्यात आला आहे. 
 

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

म ांबईतील प्रलांबबत र्ोपिपट्टी पुनिवसन योजनेबाबि 
  

(५४) * १०४४७ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदामशि खोि, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, िॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.चांदभूाई पटेल : सन्माननीय गहृतनमावण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) विविि कारणाींमळेु प्रलींब्रबत असलेल्या समुारे ५०० झोपडपट्टी पनुिणसन 
योजना झोपडपट्टी पनुिणसन प्राधिकरण ताब्यात घेणार असल्याची घोर्षणा 
मा.गहृननमाणण मींत्री माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान याींनी केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समुारे ८०० प्रलींब्रबत असलले्या योजनाींपकैी ५ ्क्के योजनाही 
घोर्षणा केल्याप्रमाणे प्राधिकरणाच्या ताब्यात आलले्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रलींब्रबत असलेल्या झोपडपट्टी पनुिणसन योजना पणूणत्तिास 
नेण्याकरीता शासनाने कोणत्तया उपाययोजना िा कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. जजिेंद्र आव्हाि : (१) एकूण ३८१ झोपडपट्टी पनुिणसन योजना विविि 
कारणाींमळेु रखडलेल्या आहेत.  
(२) ि (३) झोपडपट्टी पनुिणसन प्राधिकरण, मुींबई याींच्याकडून रखडलेल्या 
योजना पणूण करण्यासाठी ४ पयाणय सचूिले असनू त्तयाबाबतचा प्रस्ताि 
शासनाच्या विचारािीन आहे.  
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
अिोला महानगरपामलिेच्या हद्दीिील अनधधिृि मोबाईल टॉिरबाबि 

  

(५५) * १०२९२ श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांि मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपासलकेच्या अखत्तयाररत येणाऱ्या अनेक मोबाईल 
कीं पन्याींनी शहरात अनधिकृत मोबाईल ्ॉिरची उभारणी केली असनू 
नतुनीकरण न करताच ्ॉिरच्या माध्यमातनू सवुििा द्ददली असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अकोला मिील जनतलेा शास्ती लाग ू करुन त्तयाींच्या 
मालमत्तता सील केल्या जात असताना मोबाईल कीं पन्याकडून सन २०१३ 
पासनू शलु्क जमा केले नसतानाही सील लािण्याची कायणिाहीबाबत अकोला 
महानगरपासलकेकडून विलींब केला जात असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार चौकशीअींती मोबाईल कीं पन्याींिर कारिाई 
करण्याबाबत कोणती कायणिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 िसलुी मोहीम राबविण्यासाठी अकोला महानगरपासलकेच्या सहायक 
नगर रचनाकार याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. २३१ अनधिकृत 
मोबाईल ्ॉिर िारकाींना ननयमानसुार शलु्क िसलुीबाबतचे मागणीपत्र (डडमाींड 
नो्ीस) देण्याबाबत तसेच अन्य अनधिकृत मोबाईल ्ॉिसणच े सिेक्षण 
करण्याची कायणिाही महानगरपासलकेच्या स्तरािर सरुू आहे.  
(३) ि (४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

मुांबईिील मजच्िमाराांच्या विविध मागण्यासांदभावि 
  

(५६) * १०७६६ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील िॉफडण माके् येथील छत्रपती सशिाजी महाराज मासळी मींडई 
मिील मासळी व् यािसानयकाींना न् याय द्यािा या मागणीसाठी मश्च्छमार 
समाज बाींििाींनी आझाद मदैान मुींबई येथे जन आिोश मोचाण माहे ऑगस् ्, 
२०२१च् या शिे्च् या आठिड्यात िा त्तयादरम्यान काढला असल् याची बाब 
ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई श्जल्हा कोळी मद्दहला विविि कायणकारी सहकारी सींस्था 
सलसम्ेड या सींस्थेला छत्रपती सशिाजी महाराज मींडई मध्ये कायाणलयासाठी, 
शीतपे्या ठेिण्यासाठी ि शौचालयासाठी जागा देण्याबाबतच े ननिेदन 
लोकप्रनतननिीींनी आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींना माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ च्या दसुऱ्या आठिड्यात द्ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींस्थेला छत्रपती सशिाजी महाराज मींडई मध्ये 
कायाणलयासाठी ि सशल्लक राद्दहलेल्या मच्छीमार शीतपे्या ठेिण्यासाठी जागा 
िमाींक १७ आणण अनतररक्त जागा एकूण सात शीतपे्या ि त्तया ठेिण्यासाठी 
१६० चौ.फू् ि अधिक ६४ चौ.फू् जागा चाळीस िर्षाणपासनू देण्यात आलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, मींडईच्या पुनविणकासाचे काम चाल ूअसनू या द्दठकाणी निीन 
पत्राशडे बाींिून सिण जागािारकाींना महानगरपासलका जागा देणार असनू मुींबई 
श्जल्हा कोळी मद्दहला विविि कायणकारी सहकारी सींस्था सल. या सींस्थेला जागा 
देण्यात येणार नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मुींबईतील छत्रपती सशिाजी महाराज मींडई येथील मासळी 
वििेत ेअनधिकृतपणे ऐरोली/ मलुुींड पिूण (ऐरोली ्ोल नाका) येथील जकात 
नाक्याच्या मोकळ्या भखूींडािर हलविण्यात आली असनू सदर मींडई ऐरोली/ 
मलुुींड पिूण (ऐरोली ्ोल नाका) येथील जकात नाक्याच्या मोकळ्या भखूींडािर 
हलविण्याबाबतची कारणे काय आहेत, तसेच सदर मींडई अचानकपणे 
हलविल्यामळेु स्थाननक भसूमपतु्र मश्च्छमार बाींििाींच्या मासेवििीच्या 
व्यिसायािर पररणाम झाला असनू यामळेु मश्च्छमाराींमध्ये प्रचींड नाराजी 
पसरलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने मश्च्छमार सींस्थानी मुींबईतील कोळीिाड्याींना गािठाणाचा दजाण 
देण् यात यािा, थककत २४० को्ी रुपयाींचे डडझेल परतािा त्त िरीत देण् यात 
यािा, ओएनजीसीच् या सिेमळेु झालेल् या नकुसानीची भरपाई द्यािी, 
मश्च्छमार सींस्थेला जागा देण्याबाबत आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलकेला 
द्ददलेल्या ननिेदनाच्या अनरु्षींगाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. असे, बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने 
कळविले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. अस,े बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. अस,े बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले आहे. 
(४) हे खरे नाही. छत्रपती सशिाजी महाराज मींडईची इमारत तोडण्याच्या 
अगोदर ज्याप्रमाणे व्यिसायाची व्यिस्था होती त्तयानसुार, नव्याने बाींिण्यात 
येणाऱ्या तात्तपरुत्तया शडेमध्ये मुींबई श्जल्हा कोळी मद्दहला विविि कायणकारी 
सहकारी सींस्था सल. या सींस्थेला देखील जागा देण्यात येणार असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने कळविले आहे. 
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(५) छत्रपती सशिाजी महाराज मासळी मींडईची इमारत जीणण झाल्याने ती 
िोकादायक श्स्थतीत ठरल्याने मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याधचका 
(एल) ि. ४३८२/२०२० मध्ये महानगरपासलकेने सादर केलले्या 
प्रनतज्ञापत्रानसुार सदर मींडई ररक्त करुन ननषकाससत करण्याचा ननणणय 
घेण्यात आला. 
 सदर मींडईमिील अनजु्ञापत्रिारकाींच्या व्यिसायाचे नकुसान होऊ नये 
ि त्तयाींचा व्यिसाय चाल ू रहािा, या हेतनेू ककरकोळ अनजु्ञापत्रिारकाींना 
मनपाच्या ककरकोळ बाजार मींडईमध्ये अनिुमे १. मरोळ अींिेरी (पिूण) येथील 
आठिडा बाजार, २. फो ण् मींडई, ३. समझाण गासलब मींडई, ४. कुलाबा मींडई येथे 
तात्तपरुत्तया स्िरुपात व्यिसाय करण्याकरीता जागा देऊ केली होती. तसेच 
घाऊक मासळी व्यािसानयकाींना ऐरोली येथील मोकळ्या भखूींडािर तात्तपरुती 
शडे बाींिेपयतं तात्तपरुत्तया स्िरुपािर व्यिसाय करण्याकरीता कळविण्यात आले 
होत.े त्तयानसुार तथेे जिळजिळ २५ द्ददिस मासळी वििेत े व्यिसाय करीत 
होत.े मात्र निी मुींबई येथील स्थाननक मश्च्छमार व्यािसानयकाींचा विरोि होत 
असल्याने ि अनजु्ञापत्रिारक घाऊक मासळी वििेत्तयाींनी िारींिार विनींती 
केल्याने छत्रपती सशिाजी महाराज मींडईच्या (मळू भखूींड) मोकळ्या जागी 
व्यिसाय करण्याची त्तयाींची विनींती मान्य करण्यात आली. 
(६) कोळीिाड्याींना गािठाणाचा दजाण देण्याबाबत अद्यापी ननणणय घेण्यात 
आलेला नाही. तथापी, कोळीिाड्याींच्या ससमाींकनाबाबतची कायणपध्दती ि 
मागणदशणक तत्तिे ननश्चचत करण्यासाठी द्ददनाींक २०/११/२०१२ च्या महसलू 
विभागाच्या शासन ननणणयाणन् िये ७ सदस्यीय ससमती गठीत करण्यात आली 
आहे. त्तयानसुार पढुील कायणिाही करण्यात येत आहे. 
 मश्च्छमार सींस्थेला नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या तात्तपरुत्तया 
पत्राशडेमध्ये जागा देण्यात येणार असल्याच े बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने 
कळविले आहे. 
(७) प्रचन उद् भित नाही. 
 

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



83 

एमएमआरिीए लॅण्ि ॲण्ि इस्टेट तनविदा प्रकक्रयेि र्ालेल्या 
अतनयममििेबाबि 

  

(५७) * ११०९२ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, िॉ.पररणय 
रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई 
पटेल : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) एमएमआरडीए प्रशासनाने सरुक्षा रक्षकाींसाठी एमएमआरडीए लॅण्ड ॲण्ड 
इस््े् े्ंडर िमाींक २२४० द्ददनाींक ४ नोव्हेंबर २०२० रोजी िा त्तयासमुारास 
प्रससध्द केले असनू या ननविदा प्रकियेत अनेक गींभीर अननयसमतता झाल्याची 
तिार मा.विरोिी पक्षनेत,े वििानपररर्षद याींनी त्तयाींच्या द्ददनाींक १२/०८/२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्िये शासनास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्तयानसूार सदर ननविदा प्रकिया रि करण्याबाबत कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) प्रचनािीन ननिेदन मुींबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाकड ेप्राप्त झाले आहे. 
(२) ि (३) सदरच्या तिारीच्या अनरु्षींगाने मुींबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणामाफण त असभलेखाची पडताळणी करुन शहाननशा करण्यात आली 
असनू त्तयामध्ये कोणतहेी तर्थय आढळून आले नाही. सबब ननविदा प्रकिया 
रि करण्याची कायणिाही करण्याचा प्रचन उद् भित नाही. 

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

नागपूर महानगरपामलिेस वििासिामाांकरिता अनुदान अप्राप्ि 
असल्याबाबि  

  

(५८) * १०६३६ श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय रु्िे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नागपरू महानगरपासलकेतफे शासकीय अनदुानातनू करण्यात येत 
असलेल्या अनेक विकास कामाचे अनदुान नागपरू महानगरपासलकेस प्राप्त 
झालेले नसल्याने ही कामे सरुू होऊनही ननिीअभािी अपरू् ािस्थेत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणणय मनपा २०१९/प्रकरण िमाींक ११४/निी१६, 
द्ददनाींक ०३/०९/२०१९ अन्िये रुपये १५७ को्ीींची कामे मींजूर करण्यात आली 
होती मात्र सदर ननिी अद्याप प्राप्त झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सक्करदरा तलाि सौंदयीकरण, चाींदमारी येथील रस्ता बाींिणी, 
शिुिारी तलाि सौंदयीकरणाकरीता असे अनिुमे ९ को्ी, ३ को्ी ि       
१९ को्ी चा ननिी शासनाकड ेप्रलींब्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रलींब्रबत ननिी समळणेकरीता मा.लोकप्रनतननिी ि 
महानगरपासलकेने शासनाकड े लेखी पत्रव्यिहार केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी श सन ने चौकशी करुन चौकशीच्य  अनरु्षांग ने  
प्रलींब्रबत ननिी िगण करण्याबाबत शासन ने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्य त येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) ि (२) सन २०१९-२० या आधथणक 
िर्षाणत“महानगरपासलका क्षते्रात मलूभतू सोई सवुििाींचा विकास” या 
योजनेंतगणत शासन ननणणय ि. मनपा-२०१९/प्र.ि.११४/नवि-१६ द्ददनाींक      
०३ सप् े्ंबर, २०१९ अन्िये नागपरू महानगरपासलकेच्या रुपये १५७.५० 
को्ीच्या विकास कामाींना मान्यता देण्यात आली होती.  

त्तयापकैी कायाणरींभ आदेश द्ददलेल्या, प्रगतीपथािर असलेल्या ि पणूण 
झालेल्या कामाींसाठी देय असलेली रक्कम रुपये ९३.९६ को्ी, नागपरू 
महानगरपासलकेकड े सशल्लक / अखधचणत असलेल्या शासन अनदुानातनू खचण 
करण्यास शासन आदेश िमाींक मनपा-२०२०/प्र.ि.१३७(भाग-१)/नवि-१६, 
द्ददनाींक ०८ माचण, २०२१ अन्िये मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्तयामळेु, प्रस्ततु पणूण ि चाल ू कामाींसाठी शासन अनदुान उपलब्ि 
करण्याची कायणिाही पणूण झाली आहे. 
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(३) “भोसलेकालीन सक्करदरा तलािाचे सौंदयीकरण” या कामासाठी शा.नन. 
िमाींक परूक-२०१९/प्र.ि.७७/नवि-१६, द्ददनाींक ०५ ऑगस््, २०१९ अन्िये 
प्रशासकीय मान्यता तसेच “प्रभाग ि.२६ अींतगणत चाींदमारी रोड,े धगडोबा मींद्ददर 
त े ब्रबडगाींि ्ी पॉईं्पयतं रस्त्तयाच े रुीं दीकरण ि डाींबरीकरण या कामास 
शा.नन. िमाींक मनपा-२०१९/प्र.ि.१२३/नवि-१६, द्ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१९ 
अन्िये रुपये ३.९१ को्ीच्या कामास मान्यता देण्यात आली असनू तत्तकासलन 
पररश्स्थतीनसुार ननिी वितरीत करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे. 

“गाींिीसागर तलाि तथा शिुिारी तलाि सौंदयीकरण करणे” या रुपये 
१४.९० को्ीच्या कामास शा.नन.ि.सींकीणण-२०१९/प्र.ि.१/ नवि-१६, द्ददनाींक २८ 
फेििुारी, २०१९ अन्िये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्तयापकैी 
शासन द्दहचयाचा रुपये १२.०० को्ी ननिी शा.नन.ि.सींकीणण-२०१९/प्र.ि.१/ नवि-
१६, द्ददनाींक ०८ माचण, २०१९ अन्िये वितरीत करण्यात आला आहे. उिणररत 
ननिी नागपरू महानगरपासलकेने स्िननिीतनू उपलब्ि करणे िमप्राप्त आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) ि (६) सन २०२१-२२ या आधथणक िर्षाणतील अथणसींकल्पीय ननिी, प्रत्तयक्ष 
वितरणासाठी उपलब्ि होणारा ननिी ि मागण्या याींच्या अिीनतनेे ननिी 
वितरणाबाबत कायणिाही करण्यात येत आहे. 
 ----------------- 
  
गोरेगाि (मुांबई) येथील आरेमयेये मोठ्या प्रमाणाि िचरा आणण भांगार 

उघड्यािर टािले जाि असल्याबाबि 
  

(५९) * १०४५७ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाि (मुींबई) येथील आरे पररसरात मोठ्या प्रमाणात कचरा आणण 
भींगार सामान उघड्यािरच ्ाकले जात असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर,२०२१ मध्ये 
िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कचरा, भींगारामळेु आरे पररसरात ब्रबबळयाची सभती 
िाढली असनू नकुतचे आरेमध्ये एका मद्दहलेिर ब्रबबळयाने हल्ला केल्याची 
घ्ना ननदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, एिढया मोठ्या प्रमाणत अस्िच्छता पसरली असतानाही आरे 
पररसरातील स्िच्छतकेड ेिन विभागाचे दलुणक्ष होत असल्याचे ननदशणनास आले 
आहे, हे ही खेर आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी ि पाहणी केली आहे काय, 
त्तयात काय आढळून आले, तदनसुार आरे पररसराची स्िच्छता करण्याबाबत 
कोणती कायणिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उयेदि ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
 आरे गोरेगाि येथील आरे प्रशासनाच्या ताब्यातील एकूण क्षेत्रातील 
लोकिस्त्तया, तबेले, कुरण क्षेत्र, रस्त ेि अश्स्तत्तिात असलेल्या इमरतीींचे क्षते्र 
िगळून केिळ ८१२ एकर क्षेत्र द्ददनाींक १२/१०/२०२० रोजी राखीि िन म्हणून 
घोवर्षत करण्यात आले आहे. आरेच्या उिणररत क्षेत्राच्या व्यिस्थापनाची 
जबाबदारी आरे प्रशासनाची आहे. 
 राखीि िन म्हणून घोवर्षत करण्यात आलेल्या ८१२ एकर क्षेत्रामध्ये 
कचरा अथिा भींगार सामान उघड्यािर ्ाकल े जात असल्याचे ननदशणनास 
आलेले नाही. 
(२) आरे प्रशासनाच्या ताब्यातील यनुन् िमाींक ३ च्या पररसरातील मानिी 
िस्तीमध्ये ब्रबब्याने एका मद्दहलेिर हल्ला केल्याची घ्ना ननदशणनास आली 
आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रच न उद् भित नाही. 
 

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

मौजे घोिबांदर (जज.पालघर) येथील ‘अपना घर’ प्रिल्पािील 
इमारिीांच्या अनधधिृि बाांधिामाबाबि 

  

(६०) * १०४२३ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घोडबींदर (श्ज.ठाणे) येथील ‘अपना घर’ प्रकल्पातील इमारतीींना ७ 
माळ्यापयतं बाींिकाम करण्याची परिानगी द्ददलेली असताना मे. सवे्हन 
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इलेव्हन कीं न्स्रक्शन कीं पनीकडून प्रत्तयक्षात २० माळ्यापयतं अनधिकृत 
बाींिकाम करण्यात आले असल्याची गींभीर बाब द्ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२१ 
रोजी िा त्तया समुारास ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले आहे, चौकशीनसूार सदरहू द्दठकाणचे अनधिकृत बाींिकाम 
तातडीने ननषकाससत करण्यासह अनधिकृत बाींिकाम करणाऱ्या कीं पनीिर 
तसेच दोर्षी अधिकाऱ्याींिर शासनाने कारिाई करण्याबाबत कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 समरा-भाईंदर महानगरपासलका क्षेत्रातील मौजे घोडबींदर येथील अपना 
घर प्रकल्पाच्या सव्हे ि. २५/२, १११/१/१, १/२ ि ११२/१ िरील ६ इमारतीींना 
९ मजल्यापयतं बाींिकाम परिानगी देण्यात आली होती. तथावप, यातील ३ 
इमारतीींमध्ये मींजूर बाींिकाम परिानगीव्यनतररक्त ३ त े ५ अनधिकृत मजले 
बाींिल्याचे ननदशणनास आले. 
 तसेच सव्हे ि. १११/२, ३, ४, ११२/२, ११८/१ ि ११९/२ िरील ५ 
इमारतीींना ७ मजल्यापयतं बाींिकाम परिानगी देण्यात आली होती. तथावप, 
यातील ५ ही इमारतीींमध्ये मींजूर बाींिकाम परिानगीींव्यनतररक्त १ त े ५ 
अनधिकृत मजले बाींिल्याच ेननदशणनास आले, ही िस्तशु्स्थती आहे. 
(२) अनधिकृत बाींिकाम प्रकरणी विकासकास नो्ीस देण्यात आली. सदर 
नो्ीशीविरूध्द विकासकाने मा.द्ददिाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या याधचकेिर 
मा.न्यायालयाने “जैसे थ”े आदेश द्ददले. 
 तद्नींतर विकासकाच्या बाींिकाम ननयमाकुल करण्याच्या प्रस्तािाच े
अनरु्षींगाने महाराषर प्रादेसशक ि नगररचना अधिननयम १९६६ च ेकलम ५३ 
अन्िये अनिुमे रुपये ३५,४९,१६८/- ि रुपये ३४,३८,५१६/- इतक्या दींडनीय 
शलु्काचा भरणा करून घेऊन अनजु्ञेय च्ई क्षते्र ननदेशकाींच्या मयाणदेच्या 
बाींिकाम ननयमाकुल केल्याचे, समरा-भाईंदर महानगरपासलकेने कळविले आहे. 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील लोअर परळ येथील ना.म.जोशी मागाविरील बी.िी.िी.चाळ 
पुनववििास मागील अनेि िषावपासून प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(६१) * १०४६९ श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामतनिास मसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांि पररचारि : 
सन्माननीय गहृतनमावण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील लोअर परळ येथील ना.म.जोशी मागाणिरील बी.डी.डी.चाळ 
पनुणविकासाचा शभुारींभ करुन तीनहून अधिक िर्ष े झाली असतानाही सदर 
प्रकल्पाच ेकाम अद्यापपयतं सरुु झाले नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये 
िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पातील २०५ रद्दहिाशी िरळी येथील सींिमण 
सशब्रबरात स्थलाींतररत झाले असनू शासन प्रकल्पाचे काम सरुु करत 
नसल्यामळेु उिणररत रद्दहिाशी सींिमण सशब्रबरात जाण्यास तयार नसल्याची 
बाब ननदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरळी येथील बी.डी.डी. चाळीच्या पनुविणकासाच ेकाम शासनाने 
खुल्या जागेत सरुु केले आहे. मात्र, ना.म.जोशी मागण येथील बी.डी.डी. 
चाळीच्या पनुणविकासाकड े शासनाचे दलुणक्ष होत असल्याचे ननदशणनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िरळी येथील बी.डी.डी. चाळीच्या पनुविणकासाच्या ितीिर 
लोअर परळ येथील ना.म.जोशी मागाणिरील बी.डी.डी. चाळीींच्या 
पनुविणकासासाठी शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे िा कररत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. जजिेंद्र आव्हाि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 ना.म. जोशी मागण प्रकल्पातील २८० रद्दहिाशाींनी म्हाडाच्या सींिमण 
सशब्रबरात स्थलाींतर केले असनू, कायमस्िरूपी सदननकेचा करारनामा करून, 
त्तयाच्या नोंदणीकरणानींतरच उिणरीत रद्दहिाशी सींिमण सशब्रबरात स्थलाींतरण 
करण्यास तयार आहेत. 
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(३), (४) ि (५) िरळी येथ ेमोकळा भखूींड उपलब्ि असल्याने २ वि ींगच ेकाम 
हाती घेण्यात आले आहे. तथावप, ना.म. जोशी मागण प्रकल्पामध्ये उपलब्ि 
मोकळ्या जागेिर एकाही इमारतीचे काम पणूण होऊ शकत नसल्याने तथेील 
चाळी ररकाम्या झाल्यासशिाय काम हाती घेता येणे शक्य नाही. 

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

बहृन्नमुांबई महानगरपामलिेिील स्थापत्य िां ्ाट (सीिब्ल्युसी) िामाांिील 
तनविदा प्रकक्रयेि र्ालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

  

(६२) * १०८४७ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेतील स्थापत्तय कीं त्रा् (सीडब्ल्यसुी) कामाींतील 
ननविदा प्रकियेत झालेल्या गरैव्यिहाराप्रकरणी चौकशी अहिाल जाहीर 
करण्यात आला असनू त्तयामध्ये ६३ असभयींता/कमणचारी याींना दोर्षी ठरविण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लहान रस्त,े ग्ाराींची दरुूस्ती, लादीकरण ि स्िच्छतसेाठी 
महानगरपासलका विभाग स्तरािर कामे केली जात असनू विभागस्तरािर 
राबविण्यात येणाऱ्या ननविदा प्रकियेत अधिकारी ि कीं त्रा्दार याींच्या 
सींगनमताने गरैव्यिहार होत असल्याने याप्रकरणी चौकशी करण्याकरीता 
महानगरपासलकेने उपायकु्त स्तरािर ब्रत्रसदस्यीय चौकशी ससमती ननयकु्त 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोन िर्षांनींतर या ससमतीचा अहिाल स्थायी ससमतीत 
माींडण्यात आला असनू चौकशी ससमतीने ८३ अधिकारी ि कमणचाऱ्याींची 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्तयानसुार दोर्षीींिर 
कारिाई करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) ि (२) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेतील सी.डब्ल्य.ुसी. 
कामातील ई-को्ेशन ि अताराींककत ननविदा सींगणकीय कायणप्रणालीमाफण त 
अपलोड करताना आढळुन आलेल्या अननयसमततचे्या अनरु्षींगाने सींबींधित 
कमणचाऱ्याींविरुध्द खात्तयाींतगणत चौकशी करण्याकरीता महानगरपासलका आयकु्त 
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याींनी ब्रत्रसदस्यीय चौकशी ससमतीची ननयकु्ती केली होती. सदर ब्रत्रसदस्यीय 
चौकशी ससमतीने सादर केलेल् या चौकशी अहिालास महानगरपासलका आयकु्त 
याींनी मान् यता द्ददली. तदनरु्षींगाने, महानगरपासलका आयकु् त याींनी ६३ 
कमणचाऱ्याींबाबत पाररत केलेले आदेश/सशक्षादेश महानगरपासलकेच्या 
सींकेतस्थळािर जाहीर करण् यात आले आहेत. 
(३) ि (४) प्रस्ततु प्रकरणी ब्रत्रसदस्यीय चौकशी ससमतीच्या अहिालानसुार 
चौकशीमध्ये खालील बाबी आढळून आल्या :-  

एस.आर.एम. सींगणकीय प्रणालीतनू अताराींककत ननविदा/ ई-को्ेशनच े
बीड िीए् करताना ठराविक कीं त्रा्दाराींना फायदा होण्याच्यादृष्ीने दयु्यम 
असभयींता याींनी बीड कमी कालाििीसाठी / काही बीडस रात्र कालाििीत 
िीए् केले ि अशा बीडसना कायणकारी असभयींत्तयाींनी मान्यता द्ददली. सदर   
ई-को्ेशनची जाद्दहरात सचूना फलकािर लािली नाही. तसेच, काही 
असभयींत्तयाींनी डडजी्ल ससग्नेचरचा अनधिकृतपणे िापर केला. 

काही बीडस महानगरपासलकेच्या/ महानगरपासलकेबाहेरील सींगणकािर 
िीए् केले ि त्तयाच सींगणकािर कीं त्रा्दाराींनी काही समनन्ाींत/ सेकीं दात 
प्रनतसाद द्ददला. 

काही बीडस इतर प्रभागातील दयु्यम असभयींत्तयाींनी दसुऱ्या दयु्यम 
असभयींत्तयाींच्या यजुर आयडीचा िापर करून िीए् केले. 

तथावप, माद्दहती तींत्रज्ञान विभागाकडून यजुर आयडी प्राप्त न होणे 
तसेच, कमी कालाििीसाठी बीडस िीए् केल्याची बाब लक्षात आल्यािर रि 
करण्यात आले. 

उपरोक् त अननयसमतताींच् या अनरु्षींगाने सकृतदशणनी जबाबदार 
असणाऱ्या ८३ कमणचाऱ्याींिर आरोपपत्र े बजाविण्यात आली ि तद्नरु्षींगाने 
ब्रत्रसदस्यीय चौकशी ससमतीने खात्तयाींतगणत चौकशी करुन सादर केलेल्या 
चौकशी अहिालािर महानगरपासलका आयकु्त याींनी ८३ कमणचाऱ्याींपकैी २० 
कमणचाऱ्याींबाबत दोर्षमकु्तीच ेआणण ५० कमणचाऱ्याींबाबत ककरकोळ स्िरूपाच्या 
सशक्षचेे आदेश पाररत केल ेआहेत. उिणरीत १३ कमणचाऱ्याींबाबत जबर सशक्षचे े
आदेश पाररत केले आहेत.  
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तदनरु्षींगाने, सदर १३ कमणचाऱ्याींिर ‘कारणे दाखिा नोद्द्स’ 
बजाविण्यात आल् या होत्तया. या ‘कारणे दाखिा नोद्द्स’च्या अनरु्षींगाने ११ 
कमणचाऱ्याींचे लखेी ननिेदन प्राप्त झाले. उिणररत दोनपकैी एका कमणचाऱ्याच े
ननिेदन प्राप् त झाल े नाही ि एका कमणचाऱ्याचे ननिन झाले. यास् ति, 
महानगरपासलका आयकु् त याींनी १३ कमणचाऱ्याींपकैी ननिन झालले् या एका 
कमणचाऱ्याचे दोर्षारोपपत्र िगळण् याचे आदेश पाररत केले. उिणररत १२ 
कमणचाऱ्याींपकैी ननिेदन सादर न केलेल् या एका कमणचाऱ्याचे ि ननिेदन सादर 
केलेल् या ११ कमणचाऱ्याींपकैी ७ कमणचाऱ्याींची सशक्षा कायम केली आणण उिणररत 
४ कमणचाऱ्याींच् या सशक्षेत बदल केला. सदर १२ कमणचाऱ्याींपकैी ७ कमणचारी 
सहाय्यक असभयींता ि दयु्यम असभयींता पदाचे असल् याने त्त याींचे सशक्षादेश 
पाररत करण् यात आले आहे. ५ कमणचारी कायणकारी असभयींता या पदाचे 
असल् याने त्त याींच् यािर सशक्षादेश बजाविण् यापिूी मसदुा पत्रास स् थायी ससमतीची 
पिूणमींजुरी घेणे आिच यक आहे. त्तयामळेु सदर सशक्षादेशाचा मसदुा स् थायी 
ससमतीकड े सादर करण् यात आला. स् थायी ससमतीने पाररत केलेल्या 
आदेशाच्या अनरु्षींगाने महानगरपासलकेमाफण त पढुील कायणिाही सरुु आहे. 

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

  
औरांगाबाद जजल््यािील बहुिाांश धमावदाय रुग्णालये रुग् णाांना महात्मा 

रु्ले जनआरोग्य योजनेिनू उपचार घेण्याचा आग्रह िररि 
असल्याबाबि 

  

(६३) * १०६१६ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद श्जल््यातील बहुताींश िमाणदाय रुग्णालये जनआरोग्य 
योजनेतनू केलेल्या उपचाराचा खचण शासनाकडून िदै्यककय प्रनतपतूी देयकाच्या 
रुपात परत समळत असल्याने ननिणन ि दबुणल घ्काींतील रुग्णाींना महात्तमा 
फुले जनआरोग्य योजनेतनू उपचार घेण्याचा आग्रह कररत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ननिणन ि दबुणल घ्काींतील रुग्णाींना ननिणन रुग्ण ननिीतनू 
(आयपीएफ) मोफत उपचार देणे बींिनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, रुग्णाींचा "आयपीएफ" ननिी सींपपेयतं ननिणन ि दबुणल 
घ्काींतील रुग्णाींना महात्तमा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देऊ नये ककीं िा 
अशा रुग्णाींचे अजण मखु्यमींत्री सहायता ननिीकड े पाठि ू नयेत असे स्पष् 
ननदेश िमाणदाय आयकु्ताींनी द्ददलेले असतानाही बहुताींशी रुग्णालये त्तयाकड े
दलुणक्ष कररत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्तयात काय 
आढळून आले, तदनसुार शासन स्तरािर कोणती कायणिाही करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उयेदि ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रचन उद् भित नाही. 
 तथावप, महाराषर सािणजननक विचिस्तव्यिस्था अधिननयम, १९५० चे 
कलम ४१ कक अींतगणत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी आदेसशत केलेल्या 
योजनेनसुार व्याणखत िमाणदाय िदै्यकीय कें द्रात ननिणन ि दबुणल घ्काींतील 
रुग्णाींना अनिुमे मोफत ि सिलतीच्या दराने िदै्यकीय उपचार देणे 
बींिनकारक आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 तथावप, िमाणदाय आयकु्त कायाणलयाचे पररपत्रक िमाींक ५७५ द्ददनाींक 
०३/०१/२०२० अन्िये तत्तकालीन िमाणदाय आयकु्त, महाराषर राज्य याींनी ज्या 
रुग्णालयाींकड े आयपीएफ फीं ड सशल्लक आहे, अशा रुग्णालयाींनी मखु्यमींत्री 
िदै्यकीय सहाय्यता ननिीमिून अथणसहाय्य प्राप्त करण्याकरीता रुग्णाींचे अजण 
पाठि ूनये, असे िमाणदाय रुग्णालयाींना ननदेशीत केले आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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िौसा, मुांब्रा (जज.ठाणे) येथील प्राईम कक्रदटिेअर या खाजगी 
रुग्णालयाला लागलेल्या आगीबाबि 

  

(६४) * १०८१४ श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कौसा, मुींिा (श्ज.ठाणे) येथील प्राईम किद्द्केअर या खाजगी रुग्णालयाला 
लागलेल्या आगीत ४ रुग्णाींचा होरपळून मतृ्तय ूझाल्याची घ्ना माहे एवप्रल, 
२०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयास आग लागण्याची कारणे काय आहेत, तसेच 
रुग्णालयात आग ननयींत्रण ि सरुक्षेसींदभाणत तपासणी करण्यात आली होती 
काय ि केव्हा, 
(३) असल्यास, सदर दघुण् नेप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या ससमतीने 
आपला अहिाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोर्षीींिर कारिाई करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिी ि मतृाींच्या कु्ुींब्रबयाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
चौकशीत काय आढळून आले, ि त्तयानरु्षींगाने मतृाींच्या कु्ुींब्रबयाींना आधथणक 
मदत देण्यासह दघुण् नेस जबाबदार असणाऱ्याींविरुध्द कारिाई करण्याबाबत 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) ठाणे महानगरपासलका क्षेत्रातील मुींिा येथील प्राईम 
किद्द्केअर रुग्णालयात द्ददनाींक २८/०४/२०२१ रोजी आगीची दघुण् ना घडली 
होती.  
 सदर दघुण् नाग्रस्त रुग्णालयाच्या अनतदक्षता ि जनरल िॉडाणत उपचार 
घेत असलेल्या रुग्णाींना इतर रुग्णालयात स्थलाींतररत करण्यात आले असता 
स्थलाींतरानींतर रुग्णालयात उपचारादरम्यान ४ रुग्णाींचा मतृ्तय ूझाल्याची बाब 
ठाणे महानगरपासलकेने कळविली आहे.  
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(२) ि (३) सदर रुग्णालयाची तपासणी अश्ग्नशमन विभागामाफण त माहे 
जानेिारी, २०२१ मध्ये करण्यात आल्याच े ठाणे महानगरपासलकेने कळविले 
आहे.  
 उपरोक्त दघुण् नेच्या अनरु्षींगाने चौकशीकरीता महानगरपासलका 
स्तरािर गठीत सात सदस्यीय ससमतीने अहिाल सादर केला असनू त्तयामध्ये 
खालील कारणे नमदू करण्यात आली आहेत :- 

 दघुण् नाग्रस्त रुग्णालयातील विद्यतु वितरण व्यिस्थते विद्यतुभार 
ओिरलोड झाल्याने शॉ ण्सककण ् होऊन िायरीींगमध्ये आग     
लागली.  

 सींबींधित रुग्णालयाने िीज वितरण कीं पनीकडून मींजूर केलेल्या 
क्षमतपेेक्षा जास्त विद्यतुभार िापरात आणला होता. 

(४) ि (५) सदर दघुण् नेच्या अनरु्षींगाने कायणिाही करण्याची मागणी करण्यात 
आली आहे, ही िस्तशु्स्थती आहे. 

ठाणे महानगरपासलका क्षेत्रात विविि रुग्णालयाच्या अश्ग्नसरुक्षेच्या 
उपाययोजना ि आपत्तती व्यिस्थापन यींत्रणा सक्षमीकरण करण्याच्या 
अनरु्षींगाने खालीलप्रमाणे कायणिाही करण्यात आली आहे :- 

 महानगरपासलका हिीतील सिण खाजगी रुग्णालयाींना आग प्रनतबींिक 
उपाययोजना, विद्यतु सरुक्षेबाबत ताींब्रत्रक ज्ञान इत्तयादी बाबतचे 
प्रसशक्षण देणे या सींदभाणत सचूना ननगणसमत करण्यात आल्या    
आहेत.  

 त्तयाकरीता द्ददनाींक ०९/०६/२०२१ रोजी आदेश ननगणसमत करुन सिण 
खाजगी रुग्णालयाींना तात्तकाळ अमींलबजािणी करण्यास कळविण्यात 
आले आहे.  

 सदर ददैुिी मतृ्तयमूखुी पडलेल्या रुग्णाींच्या कु्ुींबीयाींना रुपये ५ लक्ष 
प्रत्तयेकी नकुसान भरपाई प्रदान करण्यात आली आहे.  
(६) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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मोहािी ि भांिारा (जज.भांिारा) िालुक्याांिगवि असलेल्या खििी िे 
मभलेिािी मागावची दरुिस्था र्ाल्याबाबि 

  

(६५) * ११६१३ िॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील : 
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहाडी ि भींडारा (श्ज.भींडारा) तालकु्याींतगणत असलेल्या खडकी त े
सभलेिाडी मागाणची खड्ड्याींमळेु दरुिस्था होऊन श्जवितहानी ि वित्ततहानी 
झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये िा त्तयादरम्यान ननदशणनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्तयाच्या बाींिकामाकरीता ननिी उपलब्ि करुन देिनू 
रस्त्तयाची सािणजननक बाींिकाम विभागाने दरुुस्ती करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिी, खडकी येथील सींचालक, बजरींग राइस समल ि पररसरातील 
िाहतकूदाराींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीनसूार सदर रस्त्तयाींची दरुुस्ती/ नतुनीकरण 
करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. अशी कोणतीही हानी झाल्याची बाब 
ननदशणनास आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) चौकशीचा प्रचन उद् भित नाही. तथावप, सािणजननक बाींिकाम विभागाच्या 
रस्त े सींबींिीच्या विविि योजनाींतगणत मींजूर कामे सद्य:श्स्थतीत प्रगतीत 
आहेत. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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सािारा-म्हसिि (जज. सािारा) रस्िा रुां दीिरणाच ेिाम अपूणव ि 
तनिृष्ट्ट दजावच ेअसल्याबाबि 

  

(६६) * ११३७० श्री.शमशिाांि मश ांदे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा श्जल््यातील सातारा-म्हसिड रस्ता रुीं दीकरणाचे काम सन २०१७ 
मध्ये सरुु होऊन माहे ऑक््ोबर, २०१९ पयतं पणूण होणे अपके्षक्षत होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्तयाचे काम अत्तयींत ननकृष् दजाणच े करण्यात आले 
असनू अद्यापपयतं ५० ्क्के इतकेही काम झाले नसल्याच े द्ददनाींक        
१२ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी िा त्तयासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्तयाचे काम कीं त्रा्दाराने आयआरसी मानकाप्रमाणे 
केलेले नसनू रस्त्तयाचे काम करताींना डायव्हरजन केलेला रस्ता डाींबरीकरण 
करणे आिचयक असताना डाींबरीकरण न करणे, मातीचे भराि करुन रस्ता 
करण्यात येणे तसेच िाहनिारकाींच्या सरुक्षसेाठी सेप््ी बॅरीके्स लािणे 
आिचयक असताना तशा कोणत्तयाही प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात आल्या 
नसल्यामळेु िाहनिारकाींना नाहक त्रास होत असल्याने त्तयाींचेकडून िारींिार 
तिारी करण्यात येत असल्याचेही ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीनसूार कीं त्रा्दाराने विहीत कालाििीत काम पणूण न करता अत्तयींत 
ननकृष् दजाणच े केले असल्याने सींबींधित कीं त्रा्दाराविरुध्द कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
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(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर रस्त्तयाचे काम कीं त्रा्दाराने आयआरसी मानकाींप्रमाणे केलेले 
आहे. तसेच रस्त्तयाच ेकाम करताींना तात्तपरुत ेडायव्हरजन केलेला रस्ता मरुूमी 
रस्ता केलेला आहे. तात्तपरुत ेडायव्हरजन साठी डाींबरीकरण करताींना सींबींधित 
शतेकरी याींनी विरोि केल्यामळेु डाींबरीकरण करता आले नसले तरी सदर 
तात्तपरुत े डायव्हरजन िाहतकू योग्य राहण्यासाठी कीं त्रा्दाराकडून िेळोिेळी 
दरुुस्त करून सशु्स्थतीत ठेिले आहे. तसेच िाहनिारकाींच्या सरुक्षेसाठी सेफ््ी 
बॅरीके्स, माद्दहतीफलक लािणेत आलेले आहे.  
(४) प्रचन उद् भित नाही. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

शगेाि-पांढरपूर पालखी मागावच ेिाम मागील दोन िषाांपासून 
 प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(६७) * १०४१० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शगेाि पींढरपरू पालखी मागाणचे काम मागील दोन िर्षांपासनू प्रलींब्रबत 
असल्याची बाब द्ददनाींक १५ ऑगस््, २०२१ रोजी िा त्तयासमुारास ननदशणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पालखी मागाणचे काम सींबींधित कीं त्रा्दाराच्या 
हलगजीपणामळेु प्रलींब्रबत असनू यामळेु सदर मागाणिरील गािाींमिील 
नागररकाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाल,े त्तयानूसार शगेाि पींढरपरू पालखी मागाणचे मागील दोन 
िर्षांपासनू प्रलींब्रबत असलेले काम तात्तकाळ पणूण करणेबाबत ि सदर कामात 
हलगजीपणा करणाऱ्या सींबींधित कीं त्रा्दार कीं पनीविरुध्द कारिाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 म.रा.र.वि.महामींडळ (मयाण) अींतगणत विर्षयाींककत रस् त्तयापकैी मींठा 
सरहि त े कुसळींब नविन राष रीय महामागण ५४८ सी या रस् त्त याच े ि 
मजबतुीकरणाचे काम प्रगतीपथािर आहे. मींठा सरहि त े कुसळींब या 
महामागाणचे बाींिकाम करीत असताना तथेील नागरीकाींनी बऱ्याच िेळेस काम 
बींद केल े होत.े त्त यामळेु काही महीने कामािर पोलीस बींदोबस् त घेिनू काम 
चाल ू करण् यात आले. तसेच कोिीड-१९ मळेु कामास विलींब झाला. सदर 
महामागाणचे बाींिकाम सशघ्र गतीने पणूण करण् याचे ननयोजन करण् यात आल े
आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) सदर महामागाणचे बाींिकाम प्रगतीपथािर असनू सरासरी ९४.१५ ्क्के 
काम पणूण झाले आहे. तसेच भसुींपादन िोरणात विलींब झाल् यामळेु ि   
कोिीड-१९ मळेु कीं त्रा्दारास मदुतिाढ देण् यात आलेली आहे. त्त यामळेु कामास 
विलींब झाललेा आहे. त्त यामळेु कीं त्रा्दारािर कारिाईचा प्रचन उद्भ् ाित नाही. 
(४) १. स् थाननक नागररक, विविि सींघ्ना, इत्त यादीींचा तीर व विरोि 

२. रस् त्तयाच् या दतुफाण असलेली झाड ेतोडण् याची परिानगी 
३. रस् त्त याच् या दतुफाण असलेल् या विदयतु िाद्दहन् या, पाणीपरुिठा 

िाद्दहन् या इ. चे स् थलाींतर. 
४. सदरील काही लाींबीतील काम पोलीस सींरक्षणात करािे लागले. 
५. सदर महामागाणच े बाींिकामासाठी उदा. िळण सिुारणा, पथकर 

नाका, निीन आखणी इ. साठी लागणारे जमीनीच े भसुींपादन 
िोरर् त विलींब झाल् यामळेु. 

 ६. कोिीड-१९ मळेु मदुतिाढ. 
----------------- 
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