
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २८ डिसेंबर, २०२१ / पौष ७, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मा्ं ी 

(३) गहृतनमावण मा्ं ी 
(४) नगर वििास, सािवजतनि बाांधिाम 

(सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७५ 
------------------------------------- 

  
राज्याच्या शासिीय नोिर भरिीसांदभावि सामाजजि ि समाांिर आरक्षण 

ि अन्य बाबीांिररिा नेमण्याि आलेल्या सममिीच्या अहिालाबाबि 
  

(१) *  ३२५२०   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अतनल पाटील (अमळनेर), 
श्री.यशिांि माने (मोहोळ), श्री.बबनराि मश ांदे (माढा), श्री.दौलि दरोिा 
(शहापरू), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.ददलीप 
मोदहि-ेपाटील (खेि आळांदी), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्रीमिी 
सरोज आदहरे (देिळाली), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.बाबासाहेब पाटील 
(अहमदपरू), श्री.सतुनल भसुारा (विक्रमगि), श्री.सतुनल दटांगरे (ििगाि शरेी), 
श्री.चेिन िपेु (हिपसर), श्री.शखेर तनिम (धचपळूण), श्री.मनोहर चांदििापरेू 
(अजुवनी-मोरगाांि) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्याच्या शासकीय सेवाींमध्ये नोकर भरती करताना देण्यात येणारे 
ववववध सींदभभ, सामाजिक आरक्षण तसेच समाींतर आरक्षण ननजचचत 
करण्यासाठी शासनाने प्रधान सचचव, सामान्य प्रशासन ववभाग याींच्या 
अध्यक्षतखेाली एक सममती स्थापन केली असल्याच े ददनाींक १२ ऑगस््, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशभनास आले आहे हे, खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, वरील ववववध बाबीींसह आरक्षणासींदभाभत दाखल झालेले 
ववववध दाव,े याचचका व शासनाने त्यासींदभाभत काढलेल्या ववववध आदेशाींचा 
अभ्यास करणे तसेच मा.न्यायालयाींच्या आदेशानसुार शासन ननणभयात कोणत े
बदल करणे आवचयक आहे या बाबीींसींदभाभत राज्य शासनाला मशफारस / 
अहवाल सादर करण्याचे प्रस्ततु सममतीवर बींधन घालण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, प्रधान सचचव, (सेवा) याींचे अध्यक्षतखेालील अभ्यासग्ात 
श्री.समुींत भाींगे, श्रीमती मननषा कदम, श्रीमती गीता कुलकणी, स.ुमो.महािन 
व द्.वा.करपत ेइत्यादी सदस्याींचा समावेश करण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर सममती स्थापनेसींदभाभतील शासन ननणभय प्रत्यक्षात केव्हा 
ननगभममत करण्यात आला व त्याबाबत कोणकोणत ेननकष वा अ्ी घालण्यात 
आल्या आहेत तसेच सममतीने ककती कालावधीत आपला अहवाल / मशफारशी 
शासनास सादर करण्याबाबत शासन आदेशानसुार कळववण्यात आले आहे, 
(५) त्यानसुार आतापयतं सममतीच्या ककती बठैका झाल्या आहेत, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उद्धि ठािरे : (१) व (२) सामाजिक व समाींतर आरक्षण सींबींचधत ननणभयाच े
एकत्रिकरण करण्यासाठी अप्पर मखु्य सचचव (सेवा), सामान्य प्रशासन 
ववभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक ११.०८.२०२१ च्या शासन ननणभयान्वये 
अभ्यासग्ाची स्थापना करण्यात आली आहे. 

सामाजिक व समाींतर आरक्षणासींदभाभत सवोच्च न्यायालयाच्या व 
मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशानसुार शासन ननणभयात सधुारणा करणे आवचयक 
आहे ककीं वा कसे याबाबत व आरक्षणाबाबतच्या सवभ शासन ननणभयाींच े
एकत्रिकरण करण्यासाठी सदर अभ्यासग् मागभदशभन करेल. 
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(३) होय. 
(४) व (५) अभ्यासग्ाच्या स्थापनेबाबत ददनाींक ११.०८.२०२१ रोिी ननगभममत 
करण्यात आलेल्या सदर शासन ननणभयानसुार अभ्यासग्ाची कायभवाही सरुु 
आहे. 

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

नागपूर-मुांबई समदृ्धी महामागावच्या िामामुळे बुलढाणा  
जजल््यािील रस्तत्याची झालेली दरुिस्तथा 

  

(२) * ३३४६९   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जिल्हयात नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागाभचे काम सरुु असनू 
या कामासाठी सावभिननक बाींधकाम ववभागाच्या आणण जिल्हा पररषदेच्या 
रस्त्याींवरुन िड वाहनाींची वाहतकू झाल्याने डोणगाींव-रािगड आलेगाव रस्ता, 
अमडापरू, िानेफळ, लोणीगवळी, घा्बोरी िननूा पारींगरखेड बेलगाींव केनगाींव 
रस्ता, िानेफळ लावणा लोणीगवळी रस्ता, अमडापरू लव्हाळा दसुरबीड रस्ता, 
िननूा, घा्बोरी-पाथडी रस्ता, अींिनी, घा्बोरी, े्ंभरूखेड रस्ता गोमेधर, 
रत्नापरू, लावणा, मोळा रस्ता, नायगाींव दत्त्तापरू, शेंदला, मोळा रस्ता 
िामगाींव, शहापरू, उमरा, लोणी गवळी असे एकूण १०० कक.मी.चे रस्त ेखराब 
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी रस्त्याींची तातडीने दरुुस्ती करण्यासींदभाभत 
शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१)  होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) बलुढाणा जिल््यातील नागपरू मुींबई मशघ्रसींचार द्रतुगती महामागभ 
प्रकल्पाच्या कीं िा्दाराींनी एकुण ३३ कक.मी. लाींबीचे रस्त े दहींद ु हृदयसम्रा् 
बाळासाहेब ठाकरे नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागाभच्या गौण खणीि 
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वाहतकुीसाठी वापरले आहेत. त्यापकैी २७ कक.मी. लाींबीचे रस्त ेदरुूस्तीचे काम 
पणूभ केले असनू ६ कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याची दरुूस्ती प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

अमराििी जजल्हयािील जजल्हा पररषदेच्या अांिगवि  
असलेले रस्तिे दरुुस्ति िरण्याबाबि 

  

(३) *  ३४०१०   श्री.बळिांि िानखि े (दयावपरू), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराि दषक्षण), श्रीमिी सलुभा 
खोििे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगिपरूी), श्री.सांजय जगिाप (परुांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हा पररषदेचे २६ रस्त े खराब झाले असनू 
एमएसआरडीसीकडून काही रस्त े ननकृष् पध्दतीने दरुुस्त केले असल्याच े
ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशभनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाभत शासनाने चौकशी करुन जिल्हा पररषदेचे ना-हरकत 
प्रमाणपि घेतले नसताना रस्त े वापरणाऱ्या एमएसआरडीसीकडून तातडीने 
दरुुस्ती करुन घेण्याबाबत कोणती कायभवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय अींशतः खरे आहे. 
      अमरावती जिल््यातील समदृ्धी महामागाभचे काम ई.पी.सी. कीं िा्दार 
मे.एन.सी.सी. मल. याींचे माफभ त कायाभन्वीत करण्यात येत आहे. समदृ्धी 
महामागाभचे काम कायाभन्वीत करताना जि.प. अखत्याररतील २६ रस्त्याींचा 
वापर करण्यात आला नसनू एकूण फक्त १२ रस्त्याींचा (एकुण लाींबी ८.१५ 
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ककमी) वापर कीं िा्दाराकडून सादहत्य वाहतकुीसाठी करण्यात आला आहे. या 
१२ रस्त्याींपकैी १० रस्त्याींची दरुुस्ती कीं िा्दाराकडून करण्यात आल्याच े
दद.०२.०९.२०२१ रोिी मखु्य कायभकारी अचधकारी, जि.प. अमरावती याींना 
कळववण्यात आले आहे. 
(२) उपरोक्त नमदू १२ रस्त े हे सावभिननक वाहतकूीसाठी असल्यामळेु सदर 
रस्त्याींवरुन समदृ्धी महामागाभच्या बाींधकाम सादहत्य वाहतकूीची स्वतींि 
नाहरकत घेण्याची आवचयकता नाही. 

तथावप, अमरावती जिल््यातील समदृ्धी महामागाभस इ.जि.मा. व 
ग्रा.मा. छेदणाऱ्या दठकाणी प्रस्ताववत रस्ता ओलाींडणी पलू (VUP/CUP/ 
LVUP) बाींधकामासाठी मखु्य कायभकारी अचधकारी (जि.प.) अमरावती याींनी 
पि क्र.जिप/बाींध/प्रआरे/ताीं/१३८२/२०१९, दद.२०.०२.२०१९ अन्वये नाहरकत 
प्रदान केली आहे. 

समदृ्धी महामागाभच्या बाींधकामासाठी ई.पी.सी. कीं िा्दार मे.एन.सी.सी. 
मल. याींचेकडून बाींधकाम सादहत्य वाहतकू करताींना जि.प. अखत्याररतील वापर 
केलेल्या रस्त्याींची वाहतकू सरुळीत राहण्याकररता कीं िा्दाराकडून वेळोवेळी 
दरुुस्ती करण्यात आली आहे. तसेच सदर वाहतकूीमळेु नादरुुस्त झालेल्या 
उवभरीत रस्त्याींची दरुुस्ती सींबींधीत कीं िा्दाराकडून करवनू घेण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

  

खामगाि-जालना येथील रस्तत्याच्या चौपदरीिरणाच े 
िाम पुणव िरण्याबाबि 

  

(४) * ३४८८४ श्री.सांजय गायििाि (बलुढाणा) : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) खामगाव-िालना चौपदरीकरणाचे काम अींनतम ्प्प्यात आले असताना 
सदर दठकाणच्या रस्त्याींच्या कामावर हरकती घेतल्याने काम प्रलींत्रबत 
असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आली 
आहे हे, खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामळेु अनेक दठकाणी रस्त्याींची दयनीय अवस्था झाली 
असनू छो्े-मोठे अपघात होत आहेत हे, ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील रस्त्याींचे काम पणूभ करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, व ज लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे. 
(२) वनक्षेिातील लाींबीत काम करण्याकररता वन ववभागाकडून परवानगी 
प्राप्त होईपयतं काही प्रमाणात अपघात होत होत.े तथापी सदर 
क्षेिातील चौपदरीकरणाचे काम करण्यास वन ववभागाकडील परवानगी प्राप्त 
झाल्यानसुार तथेील काम पणूभ करण्यात येऊन रस्ता वाहतकुीस सजुस्थतीत 
आहे. 
(३) सदर काम माचभ-२०२२ अखेर पणूभ होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

ििगािशरेी (जज.पुणे) येथील लक्ष्मी नगर ि िामराज नगर  
भागािील भुयारी गटाराच ेिाम पुणव िरण्याबाबि 

  

(५) *  ३३८८०   श्री.सतुनल दटांगरे (ििगाि शरेी) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडगावशरेी (जि.पणेु) येथील लक्ष्मीनगर व कामराि नगर भागात बऱ्याच 
ददवसाींपासनू भयुारी ग्ाराच्या समस्या ननमाभण होत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, माहे ऑगस््, २०२० च्या पावसाळ्यात भयुारी ग्ाराच ेपाणी 
लोकाींच्या घराींत मशरल्यामळेु स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी महापामलकेच्या 
कननषठ अमभयींता, शादहद पठाण व वविय देवकात े याींच्या समवेत पाहणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पणेु महापामलका अचधकाऱ्याींनी पाहणी करून देखील एक 
वषाभपासनू भयुारी ग्ाराींची अवस्था खूप गींभीर असनू, याचा पररणाम 
नागररकाींच्या आरोग्यावर ददसनू आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींचधत कननषठ अमभयींता याींच्यावर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच उक्त भागातील भयुारी ग्ाराचे काम पणुभ 
करण्याबाबत कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) येरवडा येथील लक्ष्मीनगर व कामराि नगर हा दा् 
लोकसींख्येचा पररसर असनू सदर पररसरात सकाळी पाण्याचा वापर ववववध 
कारणाींकरीता मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामळेु ड्रनेेिची वहन क्षमता अपरुी 
पडत.े या कारणामळेु सदर कालावधीत ड्रनेेि लाईन ओव्हरफ्लो होत,े हे खरे 
आहे.  
(२) व (३) स्थाननक मा.ववधानसभा सदस्य तसेच पणेु महानगरपामलकेच े
सींबींचधत अचधकारी याींनी दद. ०२/१२/२०२० रोिी लक्ष्मीनगर पररसरात पहाणी 
केली होती, हे खरे आहे. 

नागरीकाींच्या बाबतीत अनारोग्य पररजस्थती नाही, असे आयकु्त, पणेु 
महानगरपामलका याींनी कळववले आहे.  
(४) पाहणीमध्ये झालेल्या चचेस अनसुरुन पणेु महानगरपामलकेमाफभ त 
िागेवरील चेंबसभ व मलनन:सारण नमलकेची साफसफाई करण्यात आलेली 
आहे. 
      मलनन:सारण नमलकेचा व्यास १२ इींच व्यासाचा असनू या नमलका 
बदलनू सदर दठकाणी मोठ्या व्यासाची नमलका बसववणे आवचयक आहे. 
     सदरच ेकाम करण्यात येत असल्याच ेआयकु्त, पणेु महानगरपामलका 
याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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तनिळी (िा.जजांिूर, जज.परभणी) येथे िन विभागाने ४५ हेक् टरिर 
 ७२ हजार झािाांची लागिि िेल्याच ेदाखिून गैरव्यिहार िेल् याबाबि 

  

(६) *  ३३३६८   श्रीमिी मेघना सािोरे बोिीिर (जजांिरू) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननवळी (ता.जिींतरू, जि.परभणी) येथ े वन ववभागाने ४५ हेक् ्रवर ७२ 
हिार झाडाींची लागवड केल्याचे दाखवनू ३६ लाख ७२ हिाराींचा गरैव्यवहार 
केला असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आल े
आहे हे, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववभागीय वन अचधकारी कायाभलयामाफभ त माहे एवप्रल, २०१९ 
त ेऑगस््, २०२० च्या दरम्यान वकृ्ष लागवडीचा कायभक्रम हाती घेण्यात आला 
असनू वनववभागाचे अचधकारी व कमभचारी याींनी गावात येऊन ७२ झाडाींची 
लागवड करण्याकरता खड्ड े खणले परींत ु या खड्ड्यात झाडाींची लागवड 
करण्यात आलेली नसल्याच ेननदशभनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची वररषठ स्तरावर शासनाने चौकशी करून 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. उद्धि ठािरे : (१)  हे खरे नाही.  मौिे ननवळी ता.जिींतरू, जि. परभणी 
येथे सन २०१९ च्या पावसाळ्यात वनीकरणाचा भरगच्च कायभक्रम योिनेंतगभत 
३३ को्ी वकृ्ष लागवड मोदहम राबववणेसाठी एकूण ४५.०० हेक््र क्षेिावर रोपे 
लागवड करण्यात आली होती. त्यापकैी २० हे. क्षिेावर १६ हिार ट्रेंचसे 
खोदण्यात येवनू तथेे ३२ हिार रोपाींची लागवड करण्यात आली.  तसेच २५ 
हे. क्षेिावर २० हिार ट्रेंचेस खोदनू तथेे ४० हिार  रोपाींची लागवड करण्यात 
आली होती.  अशी एकूण ७२ हिार रोपे लागवड केली आहेत, माि त्यामध्ये 
३६ लाख ७२ हिार रकमेचा अपहार झाला आहे हे खरे नाही. 

महाफॉरेस््च्या Forest GIS Portal वर म,े २०२० मध्ये उपरोक्त 
२० हे. व २५ हे. क्षेिावर जिवींत रोपाींची ्क्केवारी अनकु्रमे ७९% व ८२% 
दशभववली आहे.  ऑक््ोबर २०२० मध्ये जिवींत रोपाींची ्क्केवारी अनकु्रमे 
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८१% व ८७% आणण म,े २०२१ मध्ये अनकु्रमे ७५% व ७६%  दशभववली 
आहे.  तथावप, एवप्रल, २०२१ रोिी रोपवन िळाल्याने Forest GIS Portal 
वर ऑक््ोबर, २०२१ रोिी जिींवत रोपाींची ्क्केवारी  अनकु्रमे २२%  व २१% 
इतकी दशभववली आहे.  माि श्री. रामेचवर णखस्त ेरा. मौिे ननवळी याींनी दद. 
१२.०३.२०२१ रोिी जिल्हाचधकारी, परभणी याींचेकड े अशा प्रकारची तक्रार 
केललेी आहे.    
(२) हे खरे नाही. परभणी वन ववभागाने सन २०१९ च्या पावसाळयात वकृ्ष 
लागवडीचा कायभक्रम हाती घेवनू, मौिे ननवळी, ता. जिींतरू, जि. परभणी येथे 
३६००० टे्रन्च खोदनू त्यावर ७२००० रोपाींची लागवड केलेली आहे.   
(३) श्री.रामेचवर णखस्त,े रा.ननवळी याींनी जिल्हाचधकारी याींचेकड े
दद.१२.०३.२०२१ रोिी केलेल्या तक्रार अिाभच्या अनषुींगाने उपजिल्हाचधकारी 
(रोहयो), परभणी याींच्या दद.१५.१२.२०२१ रोिीच्या पिान्वये,  ननवळी, 
ता.जिींतरू, जि. परभणी येथ ेवकृ्ष लागवडीकररता रोपवनाचा खचभ हा मग्रारोहयो 
योिनेंतगभत झालेला नसनू तो  भरगच्च वनीकरण कायभक्रमाींतगभत झालेला 
असल्याने, सदर प्रकरणाचे ियस्थ शासकीय यींिणेमाफभ त चौकशी करुन 
शासन ननयमानसुार कायभवाही करण्याबाबत ववभागीय वन अचधकारी 
(प्रादेमशक), परभणी याींना कळववले आहे. त्यानसूार वनसींरक्षक (प्रादेमशक), 
औरींगाबाद याींच्या पि क्र. ३५७३, ददनाींक २०/१२/२०२१ अन्वये, सदर 
प्रकरणाची चौकशी करणेकरीता ववभागीय वन अचधकारी (ननयोिन), 
औरींगाबाद याींचे अध्यक्षतखेाली चौकशी सममती गदठत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचनच उद्भ् ावत नाही.    
   

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

िुळगाि-बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपररषद हद्दीिील प्रभाग क्र.४१ ि ४२ 
मधील रस्तत्याांच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(७) *  ३३५१५ श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.गणपि गायििाि (िल्याण 
पिूव), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल) :   
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कुळगाव-बदलापरू (जि.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील प्रभाग क्र.४१ व ४२ 
मधील रस्त्याींच्या कामाींमध्ये प्रचींड प्रमाणात गरैव्यवहार झाल्याबाबत 
रस्त्याींच्या कामाच्या फो्ोसह तथेील स्थाननक यवुक श्री.महेश भोसले याींनी 
मा.नगरववकास मींिी व जिल्हाचधकारी, ठाणे याींना ददनाींक ३ मे, २०२१ रोिी 
वा त्यासमुारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने बदलापरू 
नगरपररषद हद्दीतील वाडभ क्र.४१ व ४२ मधील ननकृषठ दिाभची कामे करून 
प्रचींड प्रमाणात गरैव्यवहार करणाऱ्या ठेकेदार व ननकृषठ दिाभच्या कामाची 
देयके अदा करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) अशा आशयाचे ननवेदन कुळगाींव बदलापरू 
नगरपररषदेस प्राप्त झाल ेआहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) पावसामळेु सींबींचधत रस्त्याची दरुावस्था झाली होती. सदरचा रस्ता 
दरुुस्त करण्याची स्थाननक नागरीकाींची मागणी ववचारात घेता नगरपररषदेच्या 
सवभसाधारण सभेच्या ठरावानसुार प्राप्त प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यतनेसुारच 
सदर दठकाणी डाींबरीकरणाच ेकाम पणूभ केल ेअसल्याचे नगरपररषदेने कळववल े
आहे. 

तसेच, सदर कामाची “ियस्थ यींिणेमाफभ त” तपासणी करण्यात आली 
असनू कामाचा दिाभ प्रथमदशभनी योग्य असल्याचे तसेच, कामाचे अींनतम त्रबल 
अद्याप अदा केले नसल्याच ेनगरपररषदेच्या अहवालात नमदू आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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झोपिपट्टी पुनिवसन योजनेि झोपिपट्टीच्या पदहल्या मजल्यािरील 
झोपिपट्टीधारिाांना मोफि घरे देणेबाबि 

  

(८) *  ३२४९५   श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाव), श्री.सांिोष बाांगर (िळमनरुी), 
श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अजय 
चौधरी (मशििी), श्री.देिेंि फिणिीस (नागपरू दषक्षण पजश्चम), श्री.चांििाांि 
(दादा) पाटील (िोथरुि), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशिी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.राजेश पिार 
(नायगाांि) : सन्माननीय गहृतनमावण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) झोपडपट्टी पनुवभसन योिनेत फक्त भखुींडावर असलेली झोपडी गहृीत 
धरुन ०१ िानेवारी, २००० पयतं मोफत व त्यानींतर ०१ िानेवारी, २०११ 
पयतंच्या झोपडपट्टीधारकाला स:शलु्क घर देण्याचा ननणभय तत्कालीन 
शासनाने घेताना झोपडपट्टीच्या पो् वा पदहल्या मिल्यावर राहणा-या 
झोपडपट्टीधारकाींनाही पयाभयी घर देण्याबाबत ववधी व न्याय ववभागाच े
अमभप्राय मागववल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववधी व न्याय ववभागाने झोपडपट्टीमधील पो्माळा व 
पदहल्या मिल्यावर राहणारे झोपडपट्टीधारक हे झोपडी कायद्यातील २०१७ 
च्या सधुाररत अचधसचुनेनसुार ’फ’ कलमानसुार असींरक्षक्षत धारक असनू त े
पयाभयी घराींसाठी पाि ठरतात असा अमभप्राय ददला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ननवडणूक आचारसींदहता लाग ू झाल्याने प्रलींत्रबत 
रादहलेल्या ननणभयास शासनाने मींिूरी देण्यास नकार ददला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

िॉ. जजिेंि आव्हाि : (१)  ददनाींक ११/०१/२०११ रोिी अथवा त्यापवूी 
अजस्तत्वात असलेल्या परींत ुशासन ननणभय दद.१६/०५/२०१५ नसुार सींरक्षणपाि 
ठरत नसलेल्या झोपडपट्टी क्षिेातील झोपड्याींच्या सींदभाभत अशा झोपडीतील 
प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकाींचे स:शलु्क पनुवभसन करण्याचे धोरण शासनाने 
स्वीकारले असनू त्याबाबतची कायभपध्दती शासन ननणभय दद.१६/०५/२०१८ 
अन्वये ववदहत केली आहे.    
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दरम्यानच्या काळात स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी झोपडीच्या पदहल्या 
मिल्यावरील झोपडीधारकाींना झोपडपट्टी पनुवभसन योिनेत समाववष् 
करण्याची मागणी शासनाकड े केली होती.  त्यानषुींगाने ववचध व न्याय 
ववभागाचे अमभप्राय मागववण्यात आले होत.े     
(२) हे खरे नाही. 

तथावप, महाराषट्र झोपडपट्टी क्षिे (स.ुनन. व प.ु) अचधननयम, १९७१ 
मध्ये सींरक्षक्षत झोपडीधारकाींची व्याख्या केललेी असली तरी असींरक्षक्षत 
झोपडीधारकाींची व्याख्या उक्त अचधननयम अथवा सधुारणा अचधननयम, २०१७ 
मध्ये करण्यात आलेली नाही. सींरक्षक्षत झोपडीधारकाींची व्याख्या पाहता 
झोपडीच्या पदहल्या मिल्यावरील झोपडीधारक असींरक्षक्षत झोपडीधारकाींच्या 
शे्रणीत येऊ शकतात तसेच या कारणास्तव त े महाराषट्र झोपडपट्टी क्षेि 
(स.ुनन. व प.ु) (सधुारणा) अचधननयम, २०१७ अन्वये करण्यात आलले्या 
सधुारणेनसुार अचधननयमाच्या कलम ३ (ब)(५)(फ) मधील तरतदुीनसुार देय 
असलेले लाभ घेण्यास पाि ठरु शकतील अस े अमभप्राय ववचध व न्याय 
ववभागाने ददलेले आहेत.  
(३) झोपडपट्टी पनुवभसनाबाबतच्या शासनाच्या मळू धोरणानसुार झोपडीच्या 
पदहल्या मिल्यावरील झोपडीधारक झोपडपट्टी पनुवभसन योिनेंतगभत 
पनुवभसनास पाि ठरत नाहीत.  सदरची वस्तजुस्थती  स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींना अवगत करण्यात आली आहे.    
(४)  प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईिील चेंबूरच्या िाशीनािा पररसरािील िोंगरािरील झोपिपट्टीिर 
भाभा अणुसांशोधन िें िाची (बीएआरसी) सांरक्षि मभांि िोसळल्याबाबि 

  

(९) *  ३४१५१   श्री.षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहिेंि ठािूर (िसई), 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात ददनाींक १७ िुल,ै २०२१ रोिी झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु 
चेंबरूच्या वाशीनाका पररसरातील डोंगरावर वसलेल्या न्य ू भारत नगर या 
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झोपडपट्टीवर भाभा अणुसींशोधन कें द्राची (बीएआरसी) सींरक्षक मभींत कोसळून 
झालेल्या दघुभ् नेत १९ नागररकाींचा मतृ्य ूझाला व इतर ७ िण िखमी झाल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व अशा प्रकारच्या दघुभ् ना 
्ाळण्याच्या दृष्ीने कोणती कायभवाही वा उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच दघुभ् नेत मतृ पावलेल्या व्यक्तीींच्या वारसाींना तसेच िखमीींना 
शासनाने कोणती मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे, असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
(२) व (३) भववषयामध्ये अशा प्रकारच्या दघुभ् ना ्ाळण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफभ त खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत:- 

भववषयामध्ये दरड कोसळण्याची दघुभ् ना घडून िीववतहानी व 
ववत्तहानी होणाऱ्या अनतप्रभाववत सींभाव्य दठकाणाींच्या एकूण २२८ रदहवाशाींना 
एस.िी. केममकल्स येथील ४२ खोल्याींमध्ये तात्परुत्या स्वरुपात स्थलाींतरीत 
करण्यात आले आहे व ३८ रदहवाशाींना महानगरपामलकेच्या मारवली 
महानगरपामलका आर.सी.मागभ शाळेमध्ये स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे. 

उवभररत दरडी कोसळण्याच्या शक्यता असलेल्या सींभाव्य दठकाणी 
वास्तव्यास असणाऱ्या रदहवाशाींचे स्थलाींतरण करणेबाबत जिल्हाचधकारी (मुींबई 
शहर व उपनगरे) याींना महानगरपामलकेमाफभ त कळववण्यात आले आहे. 

उप अमभयींता-५ (पवूभ), मुींबई झोपडपट्टी सधुार मींडळ (म्हाडा), मुींबई 
याींना सींभाव्य दरडी कोसळणाऱ्या दठकाणी सींरक्षण मभींत बाींधणेकरीता एकूण 
१६९ दठकाणी ना-हरकत देण्यात आली आहे. 

आपत्ती व्यवस्थापन अमभननयम, २००५ अन्वये अनतररक्त आयकु्त 
(प.ूउप.) याींच्या अध्यक्षतखेाली बठैक आयोजित करुन बठैकीमध्ये शहर व 
उपनगराींचे जिल्हाचधकारी याींना सावभिननक बाींधकाम ववभागामाफभ त भारतीय 
भौगोमलक सवेक्षण ववभागाने सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये सचुववलेल्या व इतर 
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आवचयक उपाययोिना करणेबाबत ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) न्य ू भारतनगर, वाशीनाका, चेंबरू येथील दघुभ् नेत मतृ झालेल्या 
व्यक्तीच्या वारसाींना शासनामाफभ त रु.५,००,०००/- व िखमीींना रु. ५०,०००/- 
इतकी मदत करण्यात आली आहे.  

तसेच बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या एम/पवूभ ववभागामाफभ त 
स्थलाींतरीत केलेल्या एकूण २६६ रदहवाशाींना एचपीसीएल व सेवाभावी सींस्था 
याींच्यामाफभ त ददनाींक ३०.०९.२०२१ पयतं खाण्यावपण्याची व्यवस्था करण्यात 
आली होती. 

दघुभ् नाग्रस्त दठकाणचा मलबा व इतर कचरा बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या एम/पवूभ ववभागामाफभ त उचलण्यात आला आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामाफव ि पदभरिीसाठीच्या परीक्षेची  
जादहराि दोन िषावनांिर प्रमसद्ध िरण्याि आल् याबाबि 

  

(१०) * ३५१०७  श्री.तनिशे राणे (िणििली), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र लोकसेवा आयोगामाफभ त पदभरतीसाठी परीक्षेची िादहरात तब्बल 
माहे ऑक््ोबर, २०२१ दरम्यान दोन वषाभनींतर प्रमसद्ध करण्यात आलेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना काळात परीक्षा न झाल्यामळेु अनेक ववद्यार्थयांनी 
वयोमयाभदा ओलाींडली असनू त्याींना वयोमयाभदा वाढवनू ममळावी म्हणून 
मोठ्या प्रमाणावर मागणी शासनाकड ेकरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, वयोमयाभदा वाढवनू देण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त ननणभय ककती ददवसात घेण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उद्धि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) याबाबत साधक-बाधक ववचार करुन ननणभय घेण्याची बाब राज्य 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
बुलढाणा जजल््यािील खामगाि-दे.सािशाव राष्ट्रीय महामागव ५४८ सी 

पालखी मागावच ेिाम तनिृष्ट्ट दजावच ेिरण्याि आल्याबाबि 
  

(११) *  ३५६७३   अॅि.आिाश फुां ििर (खामगाांि) : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जिल््यातील खामगाव-दे-साकशाभ राषट्रीय महामागभ ५४८ सी या 
पालखी मागाभचे काम ननकृष् दिाभचे करण्यात आल्याची बाब माहे िानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशभनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी सींबींचधत मा.मींिी 
महोदय व वररषठ अचधकारी याींचेकड ेपरुाव्याननशी तक्रारी केल्या आहेत हे, ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौिे े्ंभणूाभ गावाला िोडणारा पोचरस्ता व पलूाच े काम 
अपणूाभवस्थेत असनू इतरही गावाींमधील नागररकाींना त्याींच्या शतेात िाण्यास 
अनेक अडचणीींचा सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायभकारी अमभयींता (रा.म.) 
म.रा.र.वव.मीं.मयाभ. बलुढाणा मशबीर कायाभलय मेहकर याींचेसोबत माहे िुल,ै 
२०२० मध्ये वा त्या दरम्यान सदरहू मागाभची प्रत्यक्ष पाहणी करून या 
कामातील िु् ी ननदशभनास आणून ददल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू पाहणीनींतर कायभकारी अमभयींता याींनी त्याींचे पि 
क्रमाींक ईई/म.रा.र.वव.मीं मेहकर/२६२/२०२० ददनाींक २४ िुल,ै २०२० अन्वये  
श्री स्वामी समथभ इींजिननअसभ अडँ आयसीओ प्रोिेक्् (िे.व्ही.) पणेु याींना 
दोषपणूभ कामे २ मदहन्यात पणूभ करण्याबाबत कळववले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(६) असल्यास, त्यानषुींगाने सदरहू कामे पणूभ करण्यात आली आहेत काय, 
असल्यास त्या कामाींची कायभकारी अमभयींता (रा.म.) म.रा.र.वव.मीं.मयाभ. 
बलुढाणा मशबीर कायाभलय मेहकर याींनी केव्हा पाहणी केली असनू त्याींच्या 
ननदशभनास कोणत्या बाबी आल्या आहेत, तसेच कामे ननकृष् दिाभची आढळून 
आल्यास सींबींचधत कीं िा्दारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास ववलींबाची कारणे काय? 
  

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. मौिे े्ंभणुी गावाला िोडणाऱ्या रस्ता व पलुाचे काम पणुभ 
झालेले आहे व इतर गावाींमधील नागररकाींना शतेात िाण्यासाठीचे रस्त े
सजुस्थतीत आणण्यात आले आहेत. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) होय, हे खरे आहे. 
(६) कामातील िु् ी दरु करण्यात आल्या आहेत व कामावर ननयकु्त केले 
प्राचधकृत अमभयींता व कायभकारी अमभयींता याींनी ददनाींक २८.०८.२०२१ रोिी 
स्थळ पाहणी केली आहे. त्यात काम मानकाप्रमाणे झालेले आढळले. त्यामध्ये 
काम ननकृष् झाले असल्याचे ददसनू आले नाही. 

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

मुांबईिील म्हािाच्या पुनविविसीि इमारिीमध्ये सांबांधधि म्हािा 
अधधिारी आणण दलाल याांच्या सांगनमिाने झालेला गैरव्यिहार 

  

(१२) *  ३२४५८   श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांिोशी) :  सन्माननीय गहृतनमावण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दादर, परळ, लालबाग, चगरगाींव आदद मोक्याच्या दठकाणी 
म्हाडाने पनुववभकसीत केलेल्या इमारतीतील सदननका म्हाडाचे सींबींचधत 
अचधकारी आणण दलाल प्रनत सदननकेपो्ी ४० त े५० लाख रुपये अनतररक्त 
घेऊन गरैव्यवहार करीत असल्याप्रकरणी प्राप्त तक्रारीनसुार मा.गहृननमाभण 
मींिी महोदयाींनी सदननका ववकक्रवरील लाग ूकेलेली स्थचगती अखेर ददनाींक १५ 
सप् े्ंबर, २०२१ रोिी शासनातफे उठववण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी प्राप्त तक्रारीवर शासनाकडून करण्यात 
आलेल्या चौकशीचे ननषकषभ काय आहेत, त्यानसुार ककती पनुववभकसीत 
इमारतीमध्ये सदननकाींची अनतररक्त पसैे घेऊन ववक्री झाल्याचे ननषपन्न झाल े
आहे व यामध्ये ककती दोषी अचधकारी व दलाल याींचेववरुद्ध शासनाने कारवाई 
करुन सदननका िप्त केल्या आहेत, 
(३) तसेच, सदरहू सदननका ववक्रीवरील स्थचगती उठववण्याबाबत शासनाने 
घेतलेल्या ननणभयाची सवभसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. जजिेंि आव्हाि : (१), (२) व (३) मुींबई इमारत व दरुूस्ती मींडळामाफभ त 
बहृतसचुीवरून गाळे ववतरीत करताना ससुिुता आणण्याच्या दृजष्कोनातनू 
कायभपध्दती ठरववण्यासाठी ददनाींक ०२.०७.२०२१ रोिी स्थचगती देण्यात आली 
होती. उपाध्यक्ष  तथा मखु्य कायभकारी अचधकारी, महाराषट्र गहृननमाभण व क्षिे 
ववकास प्राचधकरण याींनी बहृतसचुीवरील गाळे पारदशभकपणे ववतरण 
करण्याबाबत दद.२७.०७.२०२१ रोिी पररपिक ननगभममत केल्यानींतर 
दद.०९.०९.२०२१ रोिी स्थचगती उठववण्यात आली आहे.  
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगर पामलिेिील मेससव हायिे िन् स्त रक् शन िां पनीच े 
िां ्ाट रद्द िरुन दांिात्मि िारिाई िरण्याबाबि 

  

(१३) * ३२८३६  श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), 
अॅि.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूव), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (ििाळा), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमिी माधुरी ममसाळ 
(पिविी) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई महापामलकेच् या ९ रुग् णालयाींमध् ये १६ प्राणवाय ू ननममभती प्रकल् प 
उभारण् याचे काम करण्याकरीता मेससभ हायवे कन् स् ट्रक् शन कीं पनीला ८४ को्ी 
रुपयाींचे कीं िा् देण् यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अ्ी व शतीनसुार ददलेल् या मदुतीत काम पणूभ न केल् यामळेु 
या कीं पनीवर नो्ीस बिावनू पामलका प्रशासनाने दींडात् मक कारवाईचा इशारा 
ददला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माि पामलकेने या मेससभ हायवे कन् स् ट्रक् शन कीं पनीला पनुचच 
११ िम् बो कोरोना उपचार कें द्राींत प्राणवाय ूननममभती प्रकल् प सरुु करण् यासाठी 
तब् ब् ल ६७ को्ी रुपयाींचे कीं िा् ददले असल्याची बाब ददनाींक १७ ऑगस् ्, 
२०२१ रोिी वा त् यासमुारास ननदशभनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
चौकशीच्या अनषुींगाने मेससभ हायवे कन् स् ट्रक् शन कीं पनीच े कीं िा् रद्द 
करण्यासाठी तसेच अ्ी व शतीच्या अनषुींगाने ददलेल्या मदुतीत ववदहत काम 
पणुभ न केल्यामळेु दींडात्मक कारवाई करण्याबाबत कोणती कायभवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथ मशांदे :  (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ९ रुग्णालयाींमध्ये १६ 
प्राणवाय ूननममभती प्रकल्प उभारण्याचे काम मेससभ हायवे कन्स्ट्रक्शन कीं पनीला 
रु. ८३.८३ को्ी रुपयाींचे कीं िा् देण्यात आले होत.े सदर कीं िा्ामध्ये प्राणवाय ू
ननममभती सींचाच े एक वषाभकररता प्रचालन व पाच वषांकररता सवभसमावेशक 
सेवा व परररक्षणाचे काम अींतभूभत आहे असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे.  
(२) सदर कीं पनीने कीं िा्ातील अ्ी व शतुनसुार ददलेल्या मदुतीत काम पणूभ 
न केल्यामळेु सदर कीं पनीवर बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने नो्ीस बिावली 
होती हे खरे आहे. 
(३) कोववड-१९ च्या दसुऱ्या ला्ेमध्ये मोठया प्रमाणात प्राणवायचुी 
आवचयकता भासल्यामळेु मुींबईतील िम्बो कोरोना कें द्रामध्ये दसुऱ्या ्प्प्यात 
ऑजक्सिन ननममभती सींयींिणे प्रस्थावपत करण्याबाबतचा ननणभय घेण्यात आला. 
त्यानसुार बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस प्राप्त ननववदेस अनसुरुन मे.हायवे 
कन्स्ट्रक्शन कीं पनीला ४ िम्बो कोरोना उपचार कें द्राींमध्ये प्राणवाय ु ननममभती 
प्रकल्प सरुु करण्यासाठी रु.६६.८४ को्ी एवढ्या ककींमतीचे कीं िा् देण्यात 
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आले. सदर कीं िा्ामध्ये प्राणवाय ुननममभती सींचाचे तीन वषांकररता प्रचालन व 
तीन वषांकररता सवभसमावेशक सेवा व परररक्षणाची कामे अींतभूभत आहेत.  

तथावप सद्य:जस्थतीतील आवचयकतनेसुार तीन िम्बो कोरोना उपचार 
कें द्राींमध्ये प्राणवाय ुननममभती सींचाचे कायाभदेश देऊन उभारणीच ेकाम मे. हायवे 
कन्स्ट्रक्शन कीं पनीमाफभ त पणूभ करण्यात आले आहे असे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(४) सदर प्रकरणी चौकशीचा प्रचन उद्भ् ावत नाही. तथावप उमशरा काम पणूभ 
केल्याबद्दल मे. हायवे कन्स्ट्रक्शन कीं पनीला ननववदेच्या अ्ी व शतुनसुार 
रु.३.०६ को्ी इतका दींड आकारण्यात आल्याच े बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील िन विभागाि स्तथापत्य विभागाशी तनगिीि असणारी िामे 

सािवजतनि बाांधिाम विभागामाफव ि िरण्याबाबि 
  

(१४) *  ३२७९६  श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वनववभागामाफभ त वनसींरक्षण, वनसींवधभन व वकृ्षलागवड 
करण्यासाठी दरवषी कोट्यावधी रुपये शासन खचभ करत असत,े परींत ूस्थापत्य 
ववभागाशी ननगडीत असणारी कामे करण्यासाठी कोणतीही सक्षम यींिणा वन 
ववभागाकड ेनसल्याने सदरची सवभ कामे सावभिननक बाींधकाम ववभागामाफभ त 
राबववण्याची मागणी लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सचचव, वने ववभाग याींचेकड े
ददनाींक २ िून, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िींगलाींचे सींवधभन करणाऱ्या वनववभागाकड ेस्थापत्य ववभागाची 
कामे करण्याबाबत कोणतीही स्वतींि यींिणा नसल्याने सदरील कामाींची 
अींदािपिके तयार करताना बा्ययींिणा ककीं वा खािगी व्यक्ती याींचेमाफभ त 
प्रस्ताव तयार करावा लागतो याकरीता शासनाच्या अचधनस्त ववभाग 
असणाऱ्या सावभिननक बाींधकाम ववभागामाफभ त सवभ कामे केल्यास गणुवत्ता 
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देखील द्कून राहू शकत ेयाकरीता ददलेल्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने 
कोणती कायभवाही केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची सद्यजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे : (१) वन ववभागामध् ये सन १९५९ पासनू अमभयाींत्रिकी शाखा 
अजस्तत् वात आहे. सदर शाखेमध्ये एक वन अमभयींता १३ उपवनअमभयींत े
आणण ३० सहाय्यक / शाखा / कननषठ अमभयींत्याची पदे आहेत. वन 
ववभागातील सवभ स्थापत्य बाींधकामे सावभिननक बाींधकाम ववभागामाफभ त 
करण्याबाबत आमदार मा.प्रकाश आनींदराव आत्रब्कर, ववधानसभा सदस्य 
याींनी दद.२.६.२०२१ च्या पिान्वये मागणी केली आहे. 
(२) व (३) वन ववभागात करावयाच् या स् थापत् य कामाींची अींदािपिके वन 
ववभागात कायभरत असलेल् या अमभयींत् याकडूनच तयार केली िातात व त् याींची 
मान् यता ववदहत कायभप्रणाली व मयाभदेनसुार सक्षम अचधकाऱ् याींद्वारे प्रदान 
केली िात.े क्षते्रिय अचधकारी आणण कमभचारी हे सधु् दा स् थापत् य 
अमभयींत्रिकीमध् ये प्रमशक्षक्षत असल् यामळेु व वन ववभागातील अमभयींत् याींचे 
सहाय्य असल् यामळेु बाींधकामाची  गणुवत् ता राखली िात.े 
     वन ववभागात करावयाची काही स् थापत् य बाींधकामे स् थाननक 
पररजस्थतीनसुार सावभिननक बाींधकाम ववभागाकड ेठेवकाम (Deposit Work) 
म् हणून देऊन पणूभ करून घेतली िातात. तथावप त् याींच् याकडून सधु् दा ब-याच 
वेळी   ववदहत कालावधीत कामे करण् यात येत नाही व पयाभयाने बाींधकाम 
खचाभत वाढ होत ेव त् यासाठी सावभिननक बाींधकाम ववभाग िादा अनदुानाची 
मागणी करतात. सदर िादा रकमेचा भार वन ववभागास सोसावा लागतो. 
त्यामळेु मा.लोकप्रनतननधी याींनी मागणी केल्यानसुार वन ववभागातील सवभ 
स् थापत् य कामे सावभिननक बाींधकाम ववभागामाफभ त करणे सींयजुक्तक ठरणार 
नाही. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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पनिेल (जज.रायगि) िालुक्यािील मसििो हद्दीिील गॄहप्रिल्प िसेच 
नव्याने तनमावण होणाऱ् या गहृप्रिल्पाांना पाणी पुरिठा होण्याबाबि 

  

(१५) *  ३२४४७   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जि.रायगड) तालकु्यातील मसडको व ननैा अींतगभत राबववण्यात 
येणाऱ् या पींतप्रधान आवास योिनेअींतगभत तसेच सवभसामान्याींना परवडणाऱ् या 
मोठया प्रमाणावर राबववण्यात येत असणाऱ् या गहृननमाभण प्रकल्पाला तातडीने 
मलुभतु सवुवधा, ननयममत व मबुलक पाणीपरुवठा करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी माहे िुल,ै २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान उपाध्यक्ष तथा 
व्यवस्थापकीय सींचालक, मसडको मल., नवी मुींबई याींच्याकड े ननवेदनाद्वारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मसडको ववकसीत खारघर, कामोठे, कळींबोली, नववन पनवेल 
येथील काही ववभागाींत अत्यींत अननयममत पाणी परुवठा होत असनू 
नागररकाींना दरवषी तीव्र पाणी ी्ंचाईला सामोरे िावे लागत असनू मसडकोच्या 
ननयोिन शनु्य कारभारामळेु नव्याने ववकमसत होणाऱ् या गहृ प्रकल्पामळेु 
भववषयात गींभीर पाणी ी्ंचाईला सामोरे िावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ववशषेत: मसडकोने ववकमसत केलेल्या कामोठे येथील वाढती 
लोकसींख्या पहाता वपण्याच्या पाण्याची क्षमता ४२ एमएलडी इतकी असनू 
मागील दोन मदहन्यापासनू २० त े२५ एमएलडी इतकाच पाणी परुवठा होत 
असल्यामळेु नागररकाींना पाण्यासाठी मोठा सींघषभ करावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी मसडकोमाफभ त नव्याने ववकमसत होणाऱ् या मोठ्या 
प्रमाणातील गहृप्रकल्पाींना पाणी परुवठयाचे वळेीस उपायायोिना न झाल्यास 
भववषयात नागररकाींच्या असींतोषाचा उदे्रक होण्याची शक्यता ननमाभण होणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मसडको हद्दीतील 
गहृप्रकल्प, नव्याने ननमाभण होणाऱ् या गहृ प्रकल्पाींना तसेच कामोठे येथील 
वसाहतीींना पाणी परुवठा होण्याबाबत कोणती उपाययोिना वा कायभवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) मसडकोमार्फभ त सींबींचधत ववभागाींना / नोडस ला पाणी 
परुवठा करण्यासाठी एम.आय.डी.सी.चे बारवी, पाताळगींगा स्िोत, महाराषट्र 
जिवन प्राचधकरणाच्या मोरबे प्रकल्प तसेच न्हावा शवेा ्प्पा-१ अींतगभत भाग 
भाींडवल देऊन वेळोवेळी पाण्याचे ननयोिन करण्यात आलेले आहे. 
      नव्याने ववकमसत होणा-या गहृप्रकल्पाींसाठी व ननैा अींतगभत 
राबववण्यात येणा-या वसाहतीसाठी सन-२०५० पयतं लागणा-या पाणी 
परुवठ्याच्या अनषुींगाने हे्वणे पाणी परुवठा योिना (२७० द.श.मल.), 
बाळगींगा बाळगींगा पाणी परुवठा योिना (३५० द.श.मल.), कोंढाणे पाणी 
परुवठा योिना (२५० द.श.मल.), मोरबे पाणी परुवठा योिना (२५० द.श.मल.), 
व  महाराषट्र जिवन प्राचधकरण न्हावा शवेा ्प्पा १ त े३ योिनेमधुन (१५४ 
द.श.मल.)  असा एकूण १११४ द.श.मल. पाणी परुवठ्याचे ननयोिन आहे. 
भववषयात गहृननमाभण प्रकल्पामधुन ननमाभण होणा-या साींडपाण्याच्या प्रकक्रयेचा 
व पाणी पनुवाभपर प्रकक्रयेचा समावेश ननयोिनामध्ये केलेला आहे. 
       पाणी परुवठा ननयममत व योग्य दाबाने करण्यासाठी ्ा्ा कन्स्लद्ींग 
इींजिननयसभ (TCE) ची ननयकु्ती केली असनु त्याींच्या सचुनेनसुार पाणी 
परुवठा समतोल करण्यात आला आहे. 
(६) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

बीि नगरपामलिेने प्रधान मां्ी आिास योजनेिील  
घरिुल िाटपाि िेलेला गैरव्यिहार 

  

(१६) *  ३५१७५   श्री.सांददप षक्षरसागर (बीि) : सन्माननीय गहृतनमावण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) प्रधान मींिी आवास योिने अींतगभत घरकुल योिना राबववताना बीड नगर 
पामलकेने मोठ्या प्रमाणावर अननयममतता व गरैव्यवहार केल्यामळेु शहरातील 
पाि लाभाथी योिनेच्या रास्त लाभापासनू वींचचत रादहले असनू प्रकरणाची 
चौकशी करण्याची मागणी शहरातील नागररकाींनी व पदाचधकाऱ्याींनी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, योिनेतील घरकुल बाींधकामासाठी डी.पी.आर. क्र.१ व २ नसुार 
समुारे सात को्ीहून अचधकचा ननधी बीड नगर पररषदेकड े िमा असताना 
पामलकेने समुारे वषभभराचा कालावधी पणूभ होऊनही लाभार्थयांना अद्याप 
ननयमाप्रमाणे बाींधकामाचा दसुरा हप्ता वा्प केला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, योिनेतील पाि लाभाथी अनतशय गरीब असनू त्याींना घरे 
नाहीत. अशा पररजस्थतीत त्याींनी बाींधकाम केलेल्या घरकुलाचे पसेै पामलकेने 
अदा करण्यास अक्षम्य ववलींब केल्यामळेु त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, योिनेचा लाभ देताना राबववण्यात आलेली बेकायदेशीर 
प्रणाली, पसैे घेऊन ननवडलेले लाभाथी आणण लाभार्थयांना ननधी उपलब्ध 
करण्यास झालेली अननयममतता याची चौकशी करून दोषीववरुद्ध शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच शहरातील पाि लाभार्थयांना योिनेचा रास्त लाभ ममळावा म्हणून 
शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 
िॉ.जजिेंि आव्हाि : (१) सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी प्राप्त 
झाली नसल्याचे बीड नगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

बीड नगरपामलकेने प्रधानमींिी आवास योिना (शहरी) अींतगभत मींिूर 
डी.पी.आर क्र. १ व २ साठी प्राप्त ननधीतनू ननयमानसुार पदहल्या व दसुरा 
हप्त्याचे वा्प केले आहे. बीड नगरपामलकेस मींिरू करण्यात आलेल्या 
ननधीचा तपमशल खालीलप्रमाणे आहे:- 
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(रुपये िोटी)    

मांजूर  
घरिुले 

िें ि दहस्तसा राज्य दहस्तसा 
अनजु्ञेय 
तनधी 

मांजूर 
तनधी 

अनजु्ञेय 
तनधी 

मांजूर 
तनधी 

DPR क्र.१ 
१०९ घरकुले 

१.६३५ 
 

०.६४२ 
 

१.०९० १.०९० 
 

DPR क्र.२ 
९१० घरकुले 

१३.६५० 
 

५.४४८ 
 

९.१०० 
 

७.६५० 
 

एिूण १५.२८५ ६.०९ १०.१९ ८.७४ 

उपरोक्त तक्त्यात नमदू केल्याप्रमाणे बीड नगरपामलकेस कें द्र 
दहचचयाचा रुपये ६.०९ को्ी मींिूर करण्यात आले असनू, राज्य दहचचयाचा 
पाि लाभार्थयानंा सींपणूभ ननधी मींिूर करण्यात आला आहे. 
(३), (४) व (५) सदर योिनेंतगभत बीड नगरपामलका क्षिेात लाभाथी ननवड 
ननयमानसुार करण्यात आली असनू, पाि लाभार्थयांना ननधी ववतरण 
शासनाच्या कायभपद्धती व ननयमानसुार करण्यात आले आहे, असे अमभयान 
सींचालक, प्रधानमींिी आवास योिना (शहरी) याींनी कळववले आहे. 

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

अिोला शहरािून िाहणाऱ्या मोणाव ि वििपुा नदीांच्या पूर तनयां्ण 
रेषेअांिगवि बेिायदेशीर ले-आऊट ि बाांधिामाांना परिानगी ददल्याबाबि 

  

(१७) * ३४०२८ श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला शहरातनू वाहणाऱ्या मोणाभ व ववद्रपुा नदीींच्या परू ननयींिण 
रेषअेींतगभत बेकायदेशीर ल-ेआउ् व बाींधकामाींना परवानगी देण्यात आल्याची 
बाब ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशभनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी जिल्हाचधकारी, अकोला याींनी सदर प्रकरणी 
त्याींचे कक्षात महसलू अचधकारी व बाींधकाम व्यवसानयकाींची सनुावणी घेतली 
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असता, परूननयींिण रेषखेाली बेकायदेशीर ठरववण्यात आलेल्या परवानग्या 
देण्याकररता तत्कालीन उप ववभागीय अचधकारी व ननवासी उप जिल्हाचधकारी 
हेच िबाबदार असल्याच,े बाींधकाम व्यवसानयकाींनी स्पष् केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सनुावणी प्रकरणी सववस्तर व वस्तनुनषठ मादहती िाणून 
घेण्याकररता जिल्हाचधकारी याींनी सदर प्रकरणी ददनाींक २२ ऑक््ोबर, २०२१ 
रोिी पनुचच सनुावणी घेतली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर सनुावणी दरम्यान जिल्हाचधकारी याींनी बेकायदेशीर 
परवानगी देणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 

अकोला महानगरपामलका क्षेिातील बाींधकामासींबींधी  ववकास 
परवानगीबाबत  ‘स्थाननक प्राचधकरण’ अकोला महानगरपामलका आहे. 

शहराअींतगभत लाल व ननळी परूरेषा ननजचचत झालेली आहे. नव्याने 
महानगरपामलकेस समाववष् २४ महसलूी गावाचे अद्याप लाल व ननळी 
परूरेषा ननजचचत झालेली नाही. 

सन २००२ मध्ये अकोला शहराचा ववकास आराखडा तयार झाला 
असनू सन २००६ मध्ये पा्बींधारे ववभागाने लाल व ननळी परुरेषा ननजचचत 
केली आहे. त्यापवुी अकृवषक वापराबाबत आदेश ननगभममत करताना पा्बींधारे 
ववभागाचे नाहरकत घेऊन केल्याचे ददसनू आले. 

सदर परुरेषा ननजचचत करताींना नकाशावर प्रमाणबध्द परुरेषा (लाल व 
ननळी) रेष दशभववण्यास अडचण ननमाभण झाल्यामळेु त्यानींतर नव्याने सवेक्षण 
करून लाल व ननळी परुरेषा ननजचचत करण्याबाबत पा्बींधारे ववभाग अकोला 
याींना ननदेश देण्यात आलेले आहेत. तसेच ननजचचत केलेल्या परुरेषमेध्ये 
नागरीकाींचे व्यवहार थाींब ूनये म्हणून खरेदी ववक्री व्यवहार करताना अकोला 
पा्बींधारे ववभागाचे नाहरकत घेऊनच खरेदी नोंदववण्याबाबत आदेश पाररत 
करण्यात आले आहे. 
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(२), (३) व (४) परुामळेु उद्भवलेल्या पररजस्थतीच्या अनषुींगाने सींबींचधत 
अचधकारी व बाींधकाम व्यवसायीकाींची जिल्हाचधकारी, अकोला याींचेकड े
सनुावणी घेण्यात आली. सनुावणी दरम्यान बाींधकाम व्यावसायीकाींकडून 
त्याींच्या अमभन्यासास / बाींधकामास ददनाींक २१ व २२ िुल,ै  २०२१ रोिीच्या 
अनतवषृ्ीमळेु ननमाभण झालेल्या महापरूाचे पवुी सींबींधीत सक्षम अचधकारी याींच े
कडून तत्कालीन मींिूर ववकास ननयींिण ननयमावलीनसुार तसेच पवुीच्या परु 
ननयींिण रेषचे्या उपलब्धतनेसुार ज्या दठकाणी परुरेषा उपलब्ध नाही त्या 
दठकाणी पा्बींधारे ववभागाच ेना-हरकत प्रमाणपि ववचारात घेवनू मींिुरी प्राप्त 
असल्याचे बाींधकाम व्यावसनयकाींनी त्याींचे वतीने स्पष् केले आहे. त्यामळेु 
या बाबत अमभन्यास / बाींधकाम परवानगी ही सक्षम प्राचधकरणाचे 
मशफारशीनसुार मींिूर करण्यात आली असल्याचे ददसनू येत.े 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

िाळबादेिी (मुांबई) येथील भागाि इमारि  
िोसळून झालेल्या दघुवटनेबाबि 

  

(१८) *  ३३१११   श्रीमिी याममनी यशिांि जाधि (भायखळा) :   
सन्माननीय गहृतनमावण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्ष ण मुींबईतील काळबादेवीतील दादी सेठ अग्यारी लेन येथील 
खाींडराववाडीतील म्हाडाची इमारत क्र.५ ही चार मिली इमारत ददनाींक ४ 
ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास कोसळून झालेल्या दघुभ् नेत एका 
रदहवाशाचा मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमारत कोसळण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर इमारत धोकादायक घोवषत करण्यात आली होती काय, 
(४) असल्यास, धोकादायक घोवषत केली असल्यास इमारत वेळीच ररक्त 
करण्यात का आली नाही व त्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, मतृ व्यक्तीींच्या नातवेाईकाींना आचथभक मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
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िॉ. जजिेंि आव्हाि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर इमारत “अ” वगभ उपकर प्राप्त असनू सन १९४० पवुीची 
असल्यामळेु नसैचगभकररत्या कोसळली. 
(३) नाही. 
(४) बाब क्र.३ पाहता प्रचन उद्भ् ावत नाही. 
(५) सदरहु बाबीच्या अनषुींगाने आवचयक प्रस्ताव महसलू ववभागास सादर 
करण्यात येत आहे. 

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

राज्याि गेल्या ६ मदहन्याि २२ िाघाांच ेझालेले मतृ्य ु
  

(१९) * ३३४०५  श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्री.मोहनराि हांबि े
(नाांदेि दषक्षण), श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.मनोहर चांदििापरेू (अजुवनी-
मोरगाांि) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देशात “क्ला” (कन्झवेशन लेन्सेस अडँ वाईल्डलाइफ) ही सींस्था गेल्या 
अनेक वषाभपासनू वन्यिीव क्षेिात कायभरत असनू या सींस्थेकडून वाघाींच्या 
मतृ्यसुींदभाभत मादहती सींकमलत करुन ती वेळोवेळी प्रमसध्द केली िात,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थनेे देशपातळीवरील वाघाींच्या मतृ्य ुसींदभाभत प्रमसध्द 
केलेल्या आकडवेारीनसुार, वन कमभचाऱ्याींच्या कोरोना काळात व्याघ्र 
सींरक्षणावर झालेल्या दलुभक्ष / पररणामामळेु गेल्या सहा मदहन्यात राज्यात २२ 
वाघाींचे मतृ्य ुझाले असल्याचे ददनाींक १२ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशभनास आले असनू देशभरात मागील ६ मदहन्यात ८६ वाघाींच ेमतृ्य ुझाले 
असल्याच े ददनाींक १४ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशभनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, २२ वाघाींचे मतृ्य ु होण्याची नेमकी कारणे काय आहेत, 
याबाबत शासन स्तरावर चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार व्याघ्र 
सींरक्षणाच्या दृष्ीने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उद्धि ठािरे : (१) “क्ला” (कन्झवेशन लेन्सेस अडँ वाईल्डलाइफ) या 
वन्यिीव क्षिेात कायभरत असलेल्या सींस्थेने वाघाींच्या मतृ्यचु्या सींदभाभत तयार 
केलेला स्वींति अहवाल शासनास उपलब्ध करुन ददल्याचे आढळून आलेले 
नाही. तथावप, महाराषट्र राज्यातील वाघाींच्या मतृ्यबुाबतची अचधकृत नोंद 
मखु्य वन्यिीव रक्षक तथा प्रधान मखु्य वनसींरक्षक (वन्यिीव), महाराषट्र 
राज्य, नागपरू याींचे कायाभलयामाफभ त ठेवण्यात येत.े 
(२) माहे िानेवारी, २०२१ त े िलु,ै २०२१ या कालावधीत राज्यात ववववध 
कारणाींमळेु एकूण २३ वाघाींचा मतृ्य ुझाल्याची नोंद आहे. 

माहे िानेवारी, २०२१ त ेिलु,ै २०२१ या कालावधीत देशात एकूण ८६ 
वाघाींचा मतृ्य ु झाला असल्याचे राषट्रीय व्याघ्र सींवधभन प्राचधकरणाच्या 
(NTCA)  सींकेतस्थळावर दशभववण्यात आले आहे. 
(३) राषट्रीय व्याघ्र सींवधभन प्राचधकरण (NTCA) याींनी ददनाींक १७.१२.२०१२ 
रोिी िारी केलेल्या मागभदशभक सचुनान्वये व प्रचमलत ननयमातील 
तरतदूीनसुार चौकशी अचधकारी याींचकेडुन कायभवाही करण्यात येत.े तसेच 
तस्करी अथवा मशकारीच्या प्रत्येक प्रकरणामध्ये चौकशी करुन प्रकरण 
न्यायप्रववषठ करण्यात येत.े 
      माहे िानेवारी, २०२१ त े माहे िुल,ै २०२१ याकालावधीत नसैचगभक 
कारणामळेु-१५, रेल्वे अपघातात-१,  ववषप्रयोगामळेु-४, ववद्यतृप्रवाहामळेु-१ व 
मशकारीमळेु-२ असे एकूण २३ (वयस्क-१५ व बछड-े८) वाघाींचा मतृ्य ु
झाल्याच्या घ्ना ननदशभनास आल्या आहे. 
(४) माहे िानेवारी, २०२१ त ेमाहे िुल,ै २०२१ या कालावधीत ववषप्रयोगामळेु-
४, ववद्यतुप्रवाहामळेु-१, मशकारीमळेु-२ वाघाींचा मतृ्य ु झाल्याच्या घ्नामध्ये 
खालील प्रमाणे कायभवाही करण्यात आली आहे. 
•    ददनाींक ०१.०१.२०२१ रोिी उमरेड-पवनी-कऱ्हाींडला अभयारण्यात प्रौढ 
वाघ-१ व बछड-े३ असे एकूण ४ वाघ ववषबाधेने मतृ झाल्याचे ननदशभनास 
आले आहे.  प्रस्ततु प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान कालवडीच्या मालकाने 
ववषप्रयोग करुन वाघाला मारल्याचे तपासात कबलु केले आहे. प्रस्ततु प्रकरण 
प्रथम शे्रणी न्यायदींडचधकारी याींचे न्यायालयात न्यायप्रववषठ करण्यात आल े
आहे. 
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•    एफ.डी.सी.एम. वन प्रकल्प ववभागातील ररसाळा मसरोिो उपवनक्षेि, 
वारपाणी त्रब् येथे ददनाींक २३.०३.२०२१ एक वाघ मतृ झाल्याची घ्ना 
ननदशभनास आली असनू सदर प्रकरणी वनगनुहा नोंदववण्यात येऊन पढुील 
चौकशी सरुु आहे. 
•    पाींढरकवडा वनववभागातील मारेगाव वनक्षेिात ददनाींक २३.०३.२०२१ 
रोिी वाघीणीच्या झालेल्या मतृ्य ुप्रकरणामध्ये ३ अ ारोपीींना अ्क करण्यात 
आली होती. सदर प्रकरणी न्यायालयाकडून आरोपीींना िाममनावर सोडण्यात 
आले असनू पढुील न्यायीक कायभवाही सरुु आहे. 
•    पाींढरकवडा वनववभागातील मकुु्बन वनक्षेिात ददनाींक २५.०४.२०२१ 
रोिी वाघीणीच्या झालेल्या मतृ्य ुप्रकरणामध्ये २ अ ारोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. तसेच ददनाींक १९.०६.२०२१ रोिी पोलीस ववभागाच्या मदतीने ५ 
सींशयीत आरोपीींना अ्क करण्यात आली होती. सदर प्रकरणी न्यायलयाकडून 
आरोपीींना िाममनावर सोडण्यात आले असनू पढुील न्यायीक कायभवाही सरुु 
आहे.           

मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पात सायबर सेल तयार करण्यात आला असनू 
राज्यात मशकारीच्या घ्ना घडल्यास सायबर डा्ाच्या (कक्षाच्या) मदतीने 
आरोपीींचा शोध घेण्यात येतो.  तसेच जिल्हास्तरीय व्याघ्र सममतीच्या बठैकीत 
वाघ/ त्रबब् इतर वन्यप्राण्याींच्या सींरक्षणाच्या उपाययोिनाींची आखणी 
करण्यात येत.े अवधै मशकारीचे व इतर गनु्हे शोधणे व पढुील कायभवाही 
करण्याकररता आवचयकतनेसुार पोलीस ववभागाची मदत घेण्यात येत े व 
प्रकरण न्यायप्रववष् करण्यात येत.े या अनषुींगाने वनअचधकारी / कमभचाऱ्याींना 
वेळोवेळी कायदेववषयक उिळणी प्रमशक्षण देण्यात येत.े   

व्याघ्र व इतर वन्यप्राण्याींच्या मशकारीवर आळा घालण्याच्या दृष्ीन े
क्षेत्रिय स्तरावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोिना खालीलप्रमाणे आहेत :- 
•    वन्यप्राण्याींचा मागोवा घेणे, कॅमेरा टॅ्रप लावणे. 
•    STPF पथकाद्वारे गस्त करणे, पावसाळ्यात ववशषे गस्त करणे. 
•    गपु्त सेवा ननधी उपलब्ध करुन देणे 
•    M-Stripes प्रणालीद्वारे वन्यप्राण्याींच्या गनतववधीवर लक्ष ठेवणे. 
•    ववद्यतृ दट्रवप ींग वर लक्ष ठेवणे. 
•    पाणस्थळाची तपासणी करणे. 
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•    सींरक्षण कु्ीतील वनमिुराींद्वारे वन्यप्राण्याींवर लक्ष ठेवणे. 
•    िींगलालगत ववदहरीला कठड ेबाींधणे. 
•   िींगलात येणाऱ्या-िाणाऱ्या व्यक्तीींची नोंद घेण्याकरीता मसुाकफर 
रजिस््र ठेवणे, मसुाकफर लोकाींचे डरेे तपासणे. 
•    वनातील / वनाशिेारी गावात िनिागतृी करणे. 
(५) प्रचन उदभवत नाही. 

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

पुणे महानगरपामलिा हद्दीिील अनधधिृिपणे  
वििमसि झालेल्या गुांठेिारीिील घराांबाबि 

  

(२०) *  ३२६४७   श्री.मभमराि िापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०२० रोिीपयतंच्या गुींठेवारी योिना 
अद्यापही ननयममत झालले्या नसल्याने त्या ननयममत करण्याचा ननणभय माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आला असताींना त्याची 
अींमलबिावणी होत नसल्याचे ननदशभनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या िममनी अनतक्रमणाखाली आहेत अथवा ववमशष् 
क्षेिामध्ये आहेत (ना-ववकास क्षेि, हररत क्षेि, पयभ् न क्षेि, पयाभवरणदृषट्या 
सींवेदनशील क्षिे, सींरक्षण ववभागाचे क्षिे इत्यादी.) त्याींना कायद्याप्रमाणे या 
योिनेचा लाभ घेता येणार नसल्याचेही ननदशभनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पणेु महानगरपामलका हद्दीतील अनचधकृतपणे ववकमसत 
झालेली गुींठेवारीतील घरे ननयममत होणार असनू त्याची अींमलबिावणी सरुु 
झाली असल्याचेही ननदशभनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पणेु महानगरपामलका हद्दीतील मोठ्या प्रमाणावर झालेली 
बोगस गुींठेवारी प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच ेननषकषभ 
काय आहेत, त्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) पणेु महानगरपामलका क्षेिामध्ये गुींठेवारी योिनेची 
अींमलबिावणी अद्याप सरुु नाही. तथावप, गुींठेवारी योिनेमध्ये प्रस्ताव 
मींिूरीकरीता कायभप्रणाली ननजचचतीबाबत पणेु महानगरपामलका स्तरावर 
कायभवाही सरुु आहे. 
(२) होय, 
(३) गुींठेवारी योिनेमध्ये प्रस्ताव मींिूरीकरीता कायभप्रणाली ननजचचतीबाबत पणेु 
महानगरपामलका स्तरावर कायभवाही सरुु आहे. 
(४) पणेु महानगरपामलका क्षेिामध्ये कोंढवा पररसरातील ननदशभनास आलले्या 
३ बोगस गुींठेवारी प्रकरणाबाबत पणेु महानगरपामलकेकडून कोंढवा पोलीस 
स््ेशन येथे गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

  
बीि जजल््यािील अांबाजोगाई नगरपररषद सभागहृासाठी  

लागणाऱ्या खचुी खरेदीि झालेला गैरव्यिहार 
  

(२१) * ३४८९८   श्रीमिी नममिा मुांदिा (िेज) :  सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल््यातील अींबािोगाई नगरपररषदेने मकुुीं दराि साींस्कृनतक सभागहृ 
नतूनीकरणासाठी लागणाऱ्या वस्तचूा दरपिकाचा तक्ता बनवनू सत्यम 
सोल्यशुनचे दर सवाभत कमी असल्याचे मान्य करून प्रस्ताववत कामाच े
अींदािपिक मान्यतसेाठी महाराषट्र िीवन प्राचधकरण औरींगाबादचे अचधक्षक 
अमभयींता याींचकेड ेपाठववले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दरपिकाची पाहणी करून सदरील अचधक्षक अमभयींत्याींनी 
ददनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्या समुारास कायभकारी अमभयींत्यास पि 
मलहून १ को्ी ५३ लाख ८० हिार ९३० रुपयाींच्या ताींत्रिक मान्यतचे्या 
अींदािपिकावर गींभीर असे आरोप नोंदववले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, माहे िून-िुल ै२०१९ मधील ननववदेत ८० हिार ८०० रुपये दर 
देण्यात आले होत,े परींत ु सदरील अींदािपिकात बाब क्रमाींक १४ मधील 
सभागहृासाठी पशु बॅक कुशन खुच्याभ १९ हिार ६०० रुपये दाखववल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नवी मुींबई महानगरपामलकेच्या खचुीचे दरपिक देणाऱ्या 
एबीसी सीट्स नवी ददल्ली आणण अींबािोगाई नगरपररषदेला खुच्याभ परुवठा 
करणाऱ्या कीं पनीच्या दरात मोठी तफावत असल्याचे ददसनू आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अींबािोगाई सभागहृाला लागणाऱ्या खुची खरेदीमध्ये नगर 
पररषद सत्ताधारी, नगरपररषद वररषठ अचधकारी आणण कीं पनी याींनी सींगनमत 
करून गरैव्यवहार केल्याचे ननदशभनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
मखु्याचधकारी, अींबािोगाई नगरपररषद याींनी त्याींच्या दद.२६ फेब्रवुारी, 

२०१९ रोिीच्या पिान्वये अचधक्षक अमभयींता, महाराषट्र िीवन प्राचधकरण, 
औरींगाबाद याींना अींदािपिक पाठववले. 
(२) सदर अींदािपिकाबाबत अचधक्षक अमभयींता, महाराषट्र िीवन प्राचधकरण, 
औरींगाबाद याींनी दद.१३ नोव्हेंबर, २०१९ रोिीच्या पिान्वये कायभकारी 
अमभयींता, महाराषट्र िीवन प्राचधकरण ववभाग, बीड याींच्या कायाभलयाला िु् ी 
कळववल्या व तद् नींतर दद.१९ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी प्रस्ततु अींदािपिकाला 
अचधक्षक अमभयींता याींच्या कायाभलयाने ताींत्रिक मान्यता प्रदान केल्याचे ददसनू 
येत.े 
(३) सदरील अींदािपिकातील बाब क्रमाींक १४ मध्ये रु.१९,९००/- दशभववल े
आहे. 
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(४) हे खरे नाही. 
नवी मुींबई महानगरपामलकेने एबीसी सीट्स, नवी ददल्ली याींच्याकडून 

कोणत्याही प्रकारच ेखुच्यांच ेदरपिक घेतलेले नाही. 
(५) व (६) सदर प्रकरणी जिल्हाचधकारी, बीड याींच्या स्तरावर चौकशी 
करण्यात येत आहे. 
(७) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मुांबईिील रस्तिे िायमस्तिरुपी खड्िमेुक्ि िरण्याबाबि 
  

(२२) 

*
 ३३२६८ श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.सनुील राणे 

(बोरीिली) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मुींबईतील रस्त् याींवर मागील दोन दशकाींत तब्बल २१ हिार को्ी रुपये 
खचभ करण्यात आले परींत ुअिूनही मुींबईतील रस्त ेखड्ड ेमकु्त झालेले नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कॉ ींक्री् अथवा डाींबरी रस्त ेतयार करताना त्या कामाचा दिाभ 
राखणे आवचयक आहे, त्याचप्रमाणे रस्त े कामातील गरैव्यवहाराबरोबरच 
दरवषी होणारा मसुळधार पाऊस, रस्त् यावर तुींबणारे पाणी, तसेच ववववध 
कीं पन्यामाफंत नवीन केबल ्ाकण्यासाठी होणारे सततचे खोदकामही तवेढेच 
िबाबदार असल्याचे ददनाींक १९ ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
महापामलकेच े रस्त े ववभागाचे मािी प्रमखु अमभयींता याींच्याकडून साींगण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रस् त् याचा दिाभ राखण्यासाठी ननयोिनबध्द कायभक्रम आखणे 
अपेक्षक्षत असतानाही महापामलका प्रशासनाकडून दलुभक्ष व ्ाळा्ाळ होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन मुींबईतील खड्ड ेहे कायमस्वरुपी 
खड्डमेकु्त करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायभवाही वा उपाययोिना 
करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) सन २००८ त ेसन २०२१ या कालावधीत बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेतील रस्त े दरुुस्ती व सधुारण्याच्या कामाकरीता रु. १३.३६५ 
हिार को्ी इतका खचभ करण्यात आला असल्याचे महानगरपामलकेने कळववले 
आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेिात १२०० कक.मी. लाींबीचे डाींबराचे रस्त े
आहेत. मुींबई क्षेिात मोठ्या प्रमाणात होणारा पाऊस, शहराची भौगोमलक 
जस्थती, ववववध सेवा उपयोचगता कीं पन्याींमाफभ त होणारे खोदकाम तसेच 
डाींबराच्या गणुधमाभनसुार पावसाळ्यात पाण्याच्या सींपकाभमळेु रस्त्याींना खड्ड े
पडतात, ही वस्तजुस्थती आहे.  

परींत,ु याबाबत ददनाींक १९ ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
महानगरपामलकेच्या रस्त े ववभागाच्या मािी प्रमखु अमभयींता याींच्याकडून 
साींगण्यात येणे, हे खरे नसल्याचे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 

तसेच रस्त्याींवर पडलेले खड्ड े ४८ तासाींत बिुववण्याचा प्रयत्न 
करण्यात येत असल्याचे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) हे खरे नाही असे महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(४) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेिातील खड्डयाींच े प्रमाण कमी करण्याच्या 
दृष्ीन े १२ मी. पके्षा िास्त रुीं दीच्या रस्त्याींचे मसमें् काकँक्र्ीकरणाद्वारे 
मिबतुीकरण/सधुारणा करण्याचे धोरण बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफभ त 
अवलींत्रबण्यात आल े आहे. तसेच, सन २०२१-२२ पासनू ६ मी. रुीं दीवरील 
रस्त्याींचे ्प्प्या्प्प्याने मसमें् काँकक्र्ीकरण करण्यात येत आहे.  

स्थायी ताींत्रिक सल्लागार सममती (STAC) च्या ननदेशानसुार 
महानगरपामलकेमाफभ त रस्त े दरुुस्ती व सधुारण्याची कामे करण्यात येत 
आहेत. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे महापामलिेच्या ददिा प्रभागािील विविध  
िामाांबाबि िारिाई िेली नसल्याबाबि 

  
(२३) *  ३२४७४   श्री.प्रमोद (राजू) रिन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महापामलकेच्या ददवा प्रभागातील ववववध कामाींबाबत तसेच 
उद्भवणाऱ्या समस्याींबाबत सींबींचधत अचधकाऱ्याींसमवेत झालेल्या पहाणी 
दौऱ्यानींतर ददनाींक १३ िुल ै२०२१ रोिी ठाणे महापामलकेच्या ददवा प्रभागातील 
सींबींचधत अचधकाऱ्याींसमवेत एक आढावा बठैक सींपन्न झाली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) सदरहू बठैकीत एकूण १५ प्रमखु बाबी सींदभाभत सववस्तर चचाभ 
झाल्यानींतर १५ ददवसाच्या आत त्याची अींमलबिावणी करण्यात येईल अस े
आच वासन लोकप्रनतननधीींना देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू १५ बाबीींसींदभाभत १५ ददवसाींच्या आत कारवाई 
करण्याची ग्वाही सींबींचधत अचधकाऱ्याींनी आिममतीस ददलेली नसल्यामळेु 
लोकप्रनतननधीींनी आयकु्त, ठाणे महापामलका याींच्याकड े सववस्तर पि सादर 
करून, ठाणे महापामलका आयकु्ताींच्या ननदशभनास आणून ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ववववध कामाींबाबत तसेच उद्भ् ावत असलेल्या 
समस्याींबाबत कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या सींबचधत अचधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) ददवा प्रभागाअींतगभत सरुु असलेल्या तसेच प्रस्ताववत 
ववववध ववकास कामाींच्या प्रगतीच्या अनषुींगाने प्रभाग सममतीमध्ये सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींसमवेत ददनाींक १३.०७.२०२१ रोिी आढावा बठैक सींपन्न झाल्याची 
बाब ठाणे महानगरपामलकेने कळववली आहे. 
(२), (३) व (४) सदरहू बठैकीत ददवा प्रभागा अींतगभत ववववध १५ ववकास 
कामाींच्या प्रगतीच्या अनषुींगाने तसेच सदर कामाींची १५ ददवसाींच्या आत 
अमींलबिावणी करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींशी चचाभ झाल्याची बाब ठाणे 
महानगरपामलकेने कळववली आहे.  
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      तथावप, सींबींचधत लोकप्रनतननधीींनी उपरोक्त कामे अपणूभ अवस्थेत 
असल्याचे ननवेदन आयकु्त, ठाणे महानगरपामलका याींना ददले आहे.  

ददवा प्रभागा अींतगभत ददनाींक १३.०७.२०२१ रोिी ववकास कामाींच्या 
आढावा बठैकीच्या अनषुींगाने सदर प्रभागा अींतगभत ववववध नागरी सवुवधा 
उदा. रस्त्याींची दरुुस्ती, पवुभ पजचचम भागाींना िोडणाऱ्या पलुाचे काम, ववववध 
ववभागात ई-्ॉयले् उभारणे, स्मशानभमूीची डागडूिी इ. कामे सरुु करण्यात 
आली असनू उवभररत कामाींबाबत सकारात्मक कायभवाही सरुु असल्याची बाब 
ठाणे महानगरपामलकेने कळववली आहे.  
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मुांबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामागाविर अजननशमन  
यां्णा उभारण्याबाबि 

  

(२४) * ३३८६४ श्री.चांििाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), श्रीमिी श्िेिा महाल े
(धचखली) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मुींबई-अहमदाबाद राषट्रीय महामागाभवर अपघात आणण अन्य कारणाींमळेु 
वाहनाींना आग लागण्याच्या घ्नाींमध्ये गेल्या काही वषांत वाढ झाली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महामागाभवर ज्वलनशील वाय,ू द्रव्य आणण पदाथाचंी 
वाहतकू करणाऱ् या वाहनाींची वदभळ मोठ्या प्रमाणात असनू त्यामळेु 
महामागाभवर अजग्नशमन यींिणा गरिेची आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, परींत ु या महामागाभवर अजग्नशमन यींिणाच अजस्तत्वात 
नसल्याने अनेक वेळा अपघात व आग लागल्यास मोठी दघुभ् ना घडत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मुींबई-अहमदाबाद राषट्रीय महामागाभवर अजग्नशमन 
यींिणा उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही वा उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) व (४) राज्यात महाराषट्र आग प्रनतबींधक व िीवसींरक्षक उपाययोिना 
अचधननयम २००६ आणण महाराषट्र आग प्रनतबींधक व िीवसींरक्षक 
उपाययोिना ननयम, २००९ हे स्थाननक प्राचधकरण व ननयोिन प्राचधकरण 
क्षेिात तसेच राज्यातील इतर सवभ भागात लाग ू झालेला आहे. त्याप्रमाणे 
मुींबई-अहमदाबाद महामागाभवर कोणतीही आपात्कालीन पररजस्थती उद्भवल्यास 
या महामागाभिवळील बहृन्मुींबई, ममरा-भाईदर, वसई-ववरार शहर 
महानगरपामलकाींच्या तसेच पालघर, डहाणू या नगरपररषदाींच्या अजग्नशमन 
सेवा आणण महाराषट्र औद्याचगक ववकास महामींडळाच्या तारापरू अजग्नशमन 
कें द्राकडून मुींबई-अहमदाबाद राषट्रीय महामागाभवर अजग्नशमन सेवा परुववण्यात 
येत.े 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मुक्िाईनगर (जजल्हा जळगाांि) येथील सांभाजीनगर-इांदौर राष्ट्रीय महामागव 
रस्तिा िॉकक्रटीिरणाच्या तनिृष्ट्ट िामाची चौिशी िरण्याबाबि 

  

(२५) * ३३३१४ श्री.चांििाांि (भाऊ) तन ांबाजी पाटील (मकु्िाईनगर) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकु्ताईनगर (जिल्हा िळगाींव) येथील सींभािीनगर-इींदौर राषट्रीय महामागभ 
रस्ता कॉकक्र्ीकरणाच्या कामाच्या ननषकृष्तचेी चौकशी करून कारवाई 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी माहे ऑक््ोबर, २०२१ पासनू 
वारींवार लेखी ननवेदनाद्वारे मा.सावभिननक बाींधकाम मींिी याींच्याकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्याअनषुींगाने शासनाने 
कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) दद.०१.१०.२०२१ पासनू आिपावेतो सदर महामागाभच्या 
कामाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

नागपूर शहरािील अमिृ योजनेंिगवि पाणीपुरिठ्याच्या चिुीच्या 
िीपीआरमुळे अधधिचा आधथवि भुदंि बसल्याबाबि 

  

(२६) * ३४३९०   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू शहरालगतच्या भागातील वसाहतीींना पाणी परुवठा करण्याकरीता 
अमतृ योिनेंतगभत डीपीआर तयार करण्याचे काम मे.वेबकास् कीं पनीला  
ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीने चुकीचा डीपीआर तयार केल्याने २२६ को्ीींचा 
प्रकल्प ३५० को्ीींवर गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीला डीपीआर तयार करण्यास ७.५० को्ीींची रक्कम 
अदा केली आहे काय, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन चकुीच्या डीपीआरमळेु मनपाला 
अचधकचा १२४ को्ीींचा भदंुड बसल्यामळेु सींबींचधताींवर कोणती कायभवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
  
श्री. एिनाथ मशांदे :  (१) हे खरे नाही. 

अमतृ अमभयानाींतगभत नागपरू पाणीपरुवठा प्रकल्पातील सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर.) तयार करण्याच ेकाम मे. डड.आर.ए.कन्सल ी्ं्, 
नागपरू याींना देण्यात आले होत.े 
(२) कें द्र शासन परुस्कृत अमतृ अमभयानाींतगभत रुपये २२६.६९ को्ी 
ककींमतीच्या पाणीपरुवठा प्रकल्पास ददनाींक २८.१०.२०१६ रोिी प्रशासकीय 
मींिुरी प्रदान करण्यात आली होती. 
 



39 

तद्नींतर सदर प्रकल्पाची ननववदा प्रकक्रया नागपरू 
महानगरपामलकेमाफभ त राबववण्यात आली होती. माि, सदर ननववदेस अल्प 
प्रनतसाद व िास्त दराच्या ननववदा प्राप्त झाल्या. 

िास्त दराच्या प्राप्त होणाऱ्या ननववदा लक्षात घेवनू सदर प्रकल्पास 
चाल ूदरसचूीवर रुपये २७३.७८ को्ी ककींमतीस सधुाररत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली. 

तसेच, भारत सरकारचा उपक्रम असलेली मे. वाप्कोस मल. याींना 
रुपये २७२.०२ को्ीमध्ये ठेव तत्वावर काम देण्यात आले. 

या अनषुींगाने ददनाींक ०१.०८.२०१८ रोिी मे.वाप्कोस मल. सोबत 
नागपरू महानगरपामलकेने करारनामा केला. यानसुार या प्रकल्पात अींतभूभत ४३ 
िलकुीं भाकरीता आवचयक िागा, ३ मदहन्यात म्हणिेच ऑक््ोबर, २०१८ 
पयतं मे. वाप्कोस मल. याींना हस्ताींतररत करावयाच्या होत्या माि, सदर िागा 
ववववध प्राचधकरणाच्या अचधकार क्षेिात असल्यामळेु तसेच, आिूबािूच्या 
रदहवाशी नागररकाींचा िलकुीं भ बाींधण्यास ववरोध असल्यामळेु िागाींचा ताबा 
घेवनू ववहीत मदुतीत मे. वाप्कोस मल. याींचेकड े हस्ताींतररत करणे नागपरू 
महानगरपामलकेस शक्य झाले नाही.  

या दरम्यान बाींधकाम सादहत्याच्या दरात वाढ झाल्यामळेु प्रकल्प 
ककींमतीत वाढ झाली हे खरे आहे.  
(३) नागपरू पाणीपरुवठा प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर) 
तयार करण्याच ेकाम नागपरू महानगरपामलकेने मे. डड. आर. ए. कन्सल ी्ं्, 
नागपरू याींना रुपये १.०७ को्ी ककींमतीत ददले होत.े सदर रक्कम मे. डड. 
आर. ए. कन्सल ी्ं्, नागपरू याींना नागपरू महानगरपामलकेने अदा केली आहे. 
(४) व (५) मे.वाप्कोस मल. सोबत केलेल्या करारनाम्यानसुार, सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर.) मध्ये नमदू िलकुीं भाकरीता आवचयक िागा 
करारनाम्याच्या ददनाींकापासनू ३ मदहन्यात मे. वाप्कोस मल. याींना हस्ताींतररत 
करावयाची िबाबदारी महानगरपामलकेची होती. माि, सदर िागा ववववध 
प्राचधकरणाच्या अचधकार क्षेिात असल्यामळेु िागाींचा ताबा घेवनू ववदहत 
मदुतीत हस्ताींतररत करणे महानगरपामलकेस शक्य झाले नाही. त्यामळेु, 
महानगरपामलकेस िादाचा भदंुड बसला असे म्हणणे सींयकु्तीक होणार नाही.   

----------------- 
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मुांबईिील िाळिेश्िर येथील ऐतिहामसि बाणगांगा िलािािील  
हजारो मासे मतृ्यूमुखी पिल्याबाबि 

(२७) *  ३३४८१   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

  

(१) मुींबईतील वाळकेचवर येथील ऐनतहामसक बाणगींगा तलावातील िवळपास 
हिारो मासे मतृ्यमूखुी पडले असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाणगींगा या ऐनतहामसक तलावात ववववध प्रकारच्या प्रिातीच े
मासे असतानाही परेुशा प्रमाणात प्राणवाय ू न ममळाल्याने तलावातील पाणी 
मोठ्या प्रमाणात प्रदवुषत झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ऐनतहामसक बाणगींगा तलावाची ननयममतपणे देखरेख आणण 
साफसपाई न करण्याची सवभसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या कारणाींच्या अनषुींगाने पनु्हा तलावातील प्राणवाय ू कमी 
होऊन पाणी प्रदवुषत होणार नाही यासाठी शासनाने कोणती कायभवाही वा 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) हे खरे आहे असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
(३) बाणगींगा तलाव िीएसबी ्ेम्पल ट्रस्् याींच्या खािगी मालकीच े
असल्याने तलावाची ननयममतपणे देखरेख व साफसफाई करण्याची िबाबदारी 
िीएसबी ्ेम्पल ट्रस्् याींची आहे. परींत,ु वपतपृक्ष श्राध्दववधी व इतर 
महत्वाच्या कायभक्रमाींदरम्यान स्वच्छता व साफसफाई राखण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफभ त कमभचारी तनैात करण्यात येतात. 
(४) बाणगींगा तलावामध्ये वपतपृक्ष श्राध्दववधी दरम्यान प्राणवाय ूकमी होऊन 
पाणी प्रदवूषत होत.े त्यामळेु यापढेु वपतपृक्ष श्राध्दववधी दरम्यान तलावातील 
प्रदषुण रोखण्यासाठी कृत्रिम तलावाींची व्यवस्था करणे प्रस्ताववत असल्याचे 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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भुसािळ शहरािील पथददिे २४ िास सुरु असल्याने  
िीजेचा होि असलेला अपव्यय 

  

(२८) *  ३३३०४   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसुावळ शहरातील समुारे ६०० पथददवे माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये दोन 
मदहन्यापासनू २४ तास सरुु असल्याने वीिचेी उधळपट्टी होत समुारे १ लक्ष 
८१ हिार रुपयाींची वविचेी नासाडी झाली असल्याची बाब ननदशभनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी वीि ववतरण आणण 
नगरपामलका याींच्यासोबत माहे िानेवारी २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान बठैक 
घेतली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर नकुसानाची भरपाई कोणाकडून 
वसलू करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर काम केलले्या एनिी एफीमशएींसी सववभसेस मलमम्ेड (EESL) 
या कीं पनीच्या देयकातनू रु.१,८१,०००/- इतक्या रकमेची कपात करण्यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

बािधन (जज.पुणे) पररसरािील बबग बास्तिेटच्या गोदामाला  
आग लागून िोट्यिधी रुपयाांच ेझालेले नुिसान 

  

(२९) * ३२६६३  श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जिल््यातील बावधन पररसरातील त्रबग बास्के्च्या गोदामाला आग 
लागनू कोट्यवधी रुपयाींच े नकुसान झाले असल्याच े ददनाींक १४ सप् े्ंबर, 
२०२१ रोिी ननदशभनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानषुींगाने शासनाने 
कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२) व (३) त्रबग बास्के् गोडावनू, उत्तमनगर, 
बावधन बदु्रकु, पणेु येथील पिाशडेच्या गोडावनूमध्ये दद. १२/०९/२०२१ रोिी 
रािी आग लागनू ववत्त हानी झाली होती, हे खरे आहे. 

या आगीमध्ये गोडावनू मधील ववक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या 
जिवनावचयक वस्त,ू गहृपयोगी वस्त,ू दचुाकी वाहने िळाली असनू,  
तीनचाकी ्ेम्पो, चारचाकी ्ेम्पो याींना आगीची झळ बसनू नकुसान झाले 
आहे. 

तसेच ऑकफस फननभचर, ए.सी. मशीन,  फ्रीि व डीफ्रीिर तसेच 
लोखींडी कपा्ातील २ लाख रुपये िळाल्याचे ददसनू आले आहे. 

सदरची आग इलेक्ट्रीक शॉ भ् सकी्मळेु लागल्याचे ननदशभनास आले 
असल्याचे अजग्नशमन दल व ववद्यतु ननररक्षक याींनी अहवालात नमदू केले 
आहे. 

आगीच ेमोठे स्वरुप लक्षात घेवनू पणेु अजग्नशमन दलाकडून तसेच 
महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या वाहनामाफभ त आग पणूभत: 
ववझववण्यात आली आहे.  

सदर िळीत घ्नेमध्ये कोणत्याही प्रकारची जिववतहानी ककीं वा 
कोणीही िखमी झालेले नाही. 
(४)  प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र सुिणव जयांिी नगरोत्थान महाअमभयान (राज्यस्तिर) योजने अांिगवि  
तनलांगा नगरपररषदेस रस्तिे वििास िामासाठीच्या तनधी मांजूरीबाबि 

  

(३०) *  ३४०१५ श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (तनलांगा) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ननलींगा (जि.लातरू) शहरातनू िाणारे राज्य मागभ क्र.२४४ उदगीर मोड त े
लातरू रोड नन ींबाळकर पेट्रोल पींपपयतंचा कॉक्री् रस्ता डडव्हायडर व नाल्यासह 
व बँक कॉलनी मनै रोड डी.पी.रस्ता मशवािी चौक त ेहलकषाभ दगाभ पयतंचा 
राज्य मागभ क्र.२३८ रस्ता कॉक्री् व डाींबरीकरण नाल्यासह करण्याच्या 
प्रकल्पास नगरववकास ववभाग याींचे पि क्र.नगरो-२०१९/प्र.क्र.१९३ (१) नवव-३३ 
ददनाींक ०५/०९/२०१९ अन्वये तत्वतः मान्यता ममळालेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त कामाींचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर.) 
मींिूरीस सादर करण्यात आला असनू, सदरील सववस्तर प्रकल्प अहवालाची 
ककींमत रू.७२.८५ को्ी इतकी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषट्र सवुणभ ियींती नगरोत्थान महाअमभयान (राज्यस्तर) 
योिने अींतगभत ननलींगा नगरपररषदेस ननलींगा शहरातील मखु्य रस्त े ववकास 
करणेसाठी ननधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींिी याींच्याकड े माहे िानेवारी, २०२० मध्ये लेखी 
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागणीच्या अनषुींगाने ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) महाराषट्र सवुणभ ियींती नगरोत्थान महामभयान (राज्यस्तर) 
अींतगभत ननलींगा शहरातील रस्त े ववकास प्रकल्पास ननधी उपलब्ध करून 
देण्याची ववनींती स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. मखु्यमींिी याींच्याकड ेिानेवारी, 
२०२० मध्ये ननवेदनाद्वारे केली आहे हे खरे आहे. 

तथावप, सदर रस्त ेप्रकल्पाबाबत प्रस्ताव नगरपररषदेने नगर पररषद 
प्रशासन सींचालनालयाकड ेसादर केलेला असनू सदर प्रस्तावात काही बाबीींची 
पतूभता करून फेरप्रस्ताव सादर करण्याच्या सचूना नगर पररषद प्रशासन 
सींचालनालयामाफभ त ददनाींक २८.१२.२०२० रोिीच्या पिान्वये ननलींगा 
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नगरपररषदेस कळववले असनू सद्यजस्थतीस सदर प्रस्तावातील िु् ीींची पतूभता 
करण्याची कायभवाही ननलींगा नगरपररषद स्तरावर चाल ूआहे. 

 

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

मांिणगि-दापोली (जज.रत्नधगरी) िालुक्याांना जोिणाऱ् या 
 िेळशी पुलाच ेबाांधिाम प्रलांबबि असल्याबाबि 

 
  

(३१) * ३३२४६ श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींडणगड-दापोली (जि.रत्नचगरी) तालकु्याला िोडणाऱ् या केळशी पलुाचे 
बाींधकाम गेल्या अनेक वषाभपासनू प्रलींत्रबत असल्याचे माहे सप््ेबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकु्याींना िोडणाऱ् या केळशी पलुाचे बाींधकाम तातडीने व्हावे 
याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास मा.नगरववकास मींिी महोदयाींकड े पिव्यवहार केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त सागरी महामागाभवरील मींडणगड-दापोली तालकु्याींना 
िोडणाऱ् या केळशी पलुाचे बाींधकाम प्रलींत्रबत राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू केळशी पलुाकररता ननधीची तरतदू करून बाींधकाम 
तातडीने हाती घेण्याच्या दृष्ीने शासनाने सत्वर कोणती कायभवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषट्र राज्य रस्त े ववकास महामींडळ मयाभ., 
मुींबई याींना ददलेले दद.१९.०९.२०२१ च े पि महाराषट्र राज्य रस्त े ववकास 
महामींडळास दद.२२.१०.२०२१ रोिी प्राप्त झालेले आहे. 
(३)  माहे, एवप्रल, २००७ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठात पयाभवरण 
सींरक्षण कायदा १९८६ च्या अनषुींगाने वाळूचे डोंगर वगळून, प्रस्ताववत पलुाींची 
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सींरेखा करुन, बाींधकाम हाती घेण्याबाबत पीआयएल/१५७/२००६ अन्वये 
मागणी करण्यात आली. मा.खींडपीठाने सदर याचचकेची सनुावणी घेऊन 
ददनाींक १४.०७.२००७ रोिी कामास स्थचगती  ददली आहे.   

मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या आदेशानसुार पलुाची नवीन 
आखणी  नकाशा (वाळूचे डोंगर वगळून) तयार करण्यात आला व त्यानसुार 
प्रत्यक्षात काम करणार आहे असे, प्रनतज्ञापि मा.उच्च न्यायालयात, कायभकारी 
अमभयींता, सावभिननक बाींधकाम ववभाग, चचपळूण याींनी ददनाींक २९.११.२०१५ 
व िुल,ै २०१८ रोिी दाखल करुन स्थचगती उठवण्याबाबत ववनींती केली 
आहे.  त्याअनषुींगाने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददनाींक ०३.०८.२०१८ 
रोिी सदरचे स्थचगती आदेश रद्द केले आहेत.     
(४) सदर काम शासन आदेश क्रमाींक खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.२६६/रस्त-े८, ददनाींक 
३०.०९.२०२० नसुार महाराषट्र राज्य रस्त े ववकास महामींडळ मयाभ. याींच्याकड े
हस्ताींतर करण्यात आलेला आहे. 

या  पलुाचा सधुारीत प्रस्ताव तयार करुन सादर करण्याबाबत 
मे.मोनाचभ सव्हेअसभ अडँ इींजिननयरीींग कन्सल् ी्ं् याींना महाराषट्र राज्य रस्त े
ववकास महामींडळ मयाभ. मुींबई माफभ त ददनाींक ३०.०८.२०२१ रोिी कायाभरींभ 
आदेश देण्यात आलेला आहे व सदर कामाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
(DPR) तयार करण्याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे.   
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
िुळीांजगाि, नालासोपारा (िा.िसई, जज.पालघर) येथील आददिासी याांची 

फसिणूि िरून अनधधिृि इमारि बाांधल्याबाबि 
  

(३२) *  ३४५९१   श्री.अब ूआजमी (मानखूदव मशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळुीींिगाव, नालासोपारा (ता.वसई, जि.पालघर) येथील खात ेक्रमाींक २८ 
मधील िागेवर तथेील आददवासी याींची फसवणूक करून यनुनवसभल ग्रपु या 
ववकासकाने तथेे अनचधकृत इमारत बाींधल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ववकासकाने साईलीला या इमारतीचे काम सरुु करतवेेळी 
शौचालय ्ाकीवर वपलर उभे केल े असल्याबाबत आणण तथेील रदहवाशाींना 
खो्ी नोंदणी करून फसववल्याबाबत तथेील रदहवाशाींनी माहे ऑक््ोबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान मा.नगरववकास मींिी, प्रधान सचचव, नगरववकास 
ववभाग व आयकु्त वसई-ववरार नगरपामलका याींच्याकड े लेखी तक्रार केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने शासनाने ववकासकावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) तळुीींिगाव, नालासोपारा (ता.वसई, 
जि.पालघर) येथील खात े क्रमाींक २८ या िागेवर ववकासकामाफभ त बनाव् 
सी.सी. वापरून इमारतीचे अनचधकृत बाींधकाम केले असल्याची वस्तजुस्थती 
वसई ववरार शहर महानगरपामलकेने कळववली आहे.  

तथावप, सन २०१६ मध्ये सदर प्रकरणी महानगरपामलकेमाफभ त 
बाींधकाम परवानगी रद्द करुन सदरील िागेवरील बाींधकाम सरुू असलेल्या 
दोन इमारती तात्काळ ननषकामसत केल्या असनू अन्य चार इमारतीींबाबत 
ननयमानसुार  कायभवाही करण्यात आली होती.   

तसेच वसई ववरार शहर महानगरपामलकेच्या सबींचधत अचधकारी व 
कमभचारी याींनी सद्यजस्थतीत खात े क्र.२८ या िागवेर स्थळपाहणी अींती 
कोणत्याही प्रकारचे बाींधकाम शौचालय ्ाकीवर झाल्याचे ककीं वा साईमलला 
इमारतीचे बाींधकाम असल्याचे ननदशभनास आले नसल्याची वस्तजुस्थती वसई 
ववरार शहर महानगरपामलकेने कळववली आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी खात े क्र.२८ या िागेवर स्थळपाहणी करुन 
अनचधकृत बाींधकाम असल्यास त्यावर तात्काळ ननयमोचचत कायभवाही 
करण्याचे आदेश आयकु्त, वसई ववरार शहर महानगरपामलका याींना देण्यात 
आले आहेत. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल््यािील जव्हार नगरपररषदेन ेशहरािील  

वििासिामाांमध्ये िेलेला गैरव्यिहार 
  

(३३) * ३४१०८ श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.षक्षिीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.दहिेंि ठािूर (िसई) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) पालघर जिल््यातील िव्हार नगरपररषद तफे हाती घेण्यात आलेल्या 
छिपती मशवािी महाराि उद्यान सशुोभीकरण, शकै्षणणक सींकूल, पाचबत्ती त े
चाऊस घर दरम्यान सींरक्षक मभींत (रर्ेनीींग वॉल) राणी वप्रयावींदा उद्यान 
सशुोमभकरण इत्यादी ववकास कामाच्या अींदाि पिकास सावभिननक बाींधकाम 
ववभागाची ताींत्रिक मान्यता ममळवण्यापवूी ताींत्रिक मान्यता शलु्काचा भरणा न 
करताच बनाव् सही-मशक्का, ताींत्रिक मान्यता िोडल्याच्या प्रकरणात 
जिल्हाचधकारी कायाभलयाींची कोट्यावधी रुपयाींची फसवणूक केल्याची गींभीर 
बाब माहे, ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने 
शासनाची फसवणकू करणाऱ्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर व ठेकेदाराींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) प्रचनात नमदु असलेल्या चार कामाींपकैी छिपती 
मशवािी महाराि उद्यान सशुोमभकरण या एका कामाच्या अींदािपिकावरील 
ताींत्रिक मान्यतचेे सही व मशक्के खो्े असल्याचे ननदशभनास आल,े अशी 
वस्तजुस्थती िव्हार नगरपररषदेने कळववली आहे. 
(२) व (३) सदरची बाब ननदशभनास आल्यानींतर िव्हार नगरपररषदेमाफभ त 
िव्हार पोमलस ठाणे येथे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, सदर 
प्रकरणाची चौकशी करण्याकरीता जिल्हाचधकारी, पालघर याींनी दद.०९/११/२०२१ 
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रोिीच्या आदेशान्वये उपववभागीय अचधकारी, िव्हार याींची चौकशी सममती 
ननयकु्त केली आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

िामशम जजल््यािील िारांजा-येििा-इांझा मागे नेरिि ेजाणाऱ् या 
रस्तत्याची झालेली दरुिस्तथा 

  

(३४) * ३५२५६ श्री.राजेंि पाटणी (िारांजा) : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामशम जिल््यातील कारींिा-येवता-इींझामागे नेरकड े िाणाऱ् या मागाभची 
अवस्था अत्यींत दयननय झाली असनू या रस्त्यावर मोठमोठे खड्ड े पडले 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागाभच्या या अवस्थेमळेु कारींिा आगाराने या मागाभवरील बस 
सेवा बींद केली असल्याने प्रवाशाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तातडीने हा रस्ता दरुुस्ती करून प्रवाशाींना व नागररकाींना 
ददलासा देण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     सदर १७.२० कक.मी. लाींबीपकैी ०/०० त े ५/०० या लाींबीमध्ये रस्ता 
सजुस्थतीत असनू, कक.मी. ५/०० त े१७/२०० या लाींबीमध्ये अनतवषृ्ीमळेु खड्ड े
पडले आहेत. 
(२) हे खरे नाही.  

या मागाभवरील बस फेरीला भारमान कमी असल्यामळेु सदर बस सेवा 
बींद करण्यात आली आहे. 
(३) या रस्त्यावरील सवभ खड्ड ेभरुन रस्ता सजुस्थतीत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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जयगि (जज.रत्नाधगरी) येथील जे.एस.िब्लल्यू िां पनीच्या ब्रेििॉटर िॉलमुळे 
समुि किनाऱ्याजिळील लोििस्तिीमध्ये लाटाांच ेपाणी मशरल्याबाबि 

  

(३५) * ३५०३८ श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी जिल्हयातील मौिे वेळणेचवर, साखरी आगर, कोंडकारूळ, 
बधुल, अींिनवेल, तवसाळ (ता.गहुागर) आदी गावाींत माहे िून २०१७ तसेच 
ददनाींक १३ त े १७ िुल,ै २०१८ व त्यानींतरही सातत्याने ला्ाींचे पाणी 
लोकवस्तीत मशरल्याने येथील रदहवाशाींच्या जिववतास धोका ननमाभण झाला 
आहे तसेच घरे व नारळी पोफळीच्या बागाींचे सातत्याने मोठे नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ियगड (ता.रत्नाचगरी) येथील िे.एस.डब्ल्य ू कीं पनीने 
बाींधलेल्या बे्रकवॉ्र वॉलमळेु ला्ाींची उींची वाढून पाणी लोकवस्तीत मशरत,े 
असा ननषकषभ कें द्रीय िल आणण ववदयतु अनसुींधान कें द्र, खडकवासला, पणेु 
याींचेमाफभ त केलेल्या अभ्यासाच्या अनषुींगाने त्याींनी ददनाींक ८ ऑगस््, २०१८ 
रोिी ददलेल्या अहवालात नमदू केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १२ 
िुल,ै २०१७ तसेच ददनाींक १६ िुल,ै २०१८ रोिी तसेच तद् नींतर सतत 
शासनाकड ेपिव्यवहार करून कीं पनीवर कारवाईची मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कें द्रीय िल आणण 
ववदयतु अनसुींधान कें द्र, खडकवासला, पणेु याींनी ददलेल्या अहवालाच्या 
अनषुींगाने कीं पनी प्रशासनावर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायभवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय. अींशत: खरे आहे.   
(२) कें द्रीय िल आणण ववद्यतु अनसुींधान कें द्र (CWPRS), खडकवासला, 
पणेु याींच्या दद.८.८.२०१८ च्या अहवालानसुार दद.१३ त े१७ िुल,ै २०१८ च्या 
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कालावधीत लोकवस्तीत मशरलेले पाणी हे बे्रकवॉ्र वॉलमळेुच मशरले आहे, 
याचा सखोल अभ्यास करण्याच्या दृष्ीने िे.एस.डब्ल्य.ु ियगड याींचेकडून 
प्राप्त मादहती कें द्रीय िल आणण ववद्यतु अनसुींधान कें द्र (CWPRS), 
खडकवासला, पणेु याींना पाठववण्यात आली आहे. माि त्याींनी सदर मादहती 
अपरुी असनू अचधकची मादहती पाठववण्याबाबत कळववले आहे. त्यास 
अनसुरुन मागववण्यात आलेली अचधकची मादहती िे.एस.डब्ल्य.ु ियगड 
याींचेकडून दद.१७.६.२०२० रोिी प्राप्त झाली आहे. सदर मादहती पत्तन 
अमभयींता, रत्नाचगरी याींच े दद.१९.६.२०२० चे पिान्वये कें द्रीय िल आणण 
ववद्यतु अनसुींधान कें द्र (CWPRS), खडकवासला, पणेु याींना पाठववण्यात 
आली आहे.  माि  कें द्रीय िल आणण ववद्यतु अनसुींधान कें द्र (CWPRS), 
खडकवासला, पणेु याींनी त्याींचे दद.९.७.२०२० च े पिान्वये Shoreline 
Evaluation Studies ही अचधकची मादहती माचगतली असनू पत्तन 
अमभयींता, रत्नाचगरी याींनी  िे.एस.डब्ल्य.ु ियगड याींचेकडून सदर मादहती 
मागववली आहे. िे.एस.डब्ल्य.ु ियगड याींनी ववचारणा केल्यानसुार National 
Centre for Sustainable Coastal Management (MoEFCC-GoI) 
Shoreline Evaluation Studies द्वारे Shoreline Evaluation Studies 
करण्यासाठी  िे.एस.डब्ल्य.ु ियगड याींना पतन अमभयींता, रत्नाचगरी याींनी 
त्याींचे ११.१२.२०२० व दद.१३.७.२०२१ चे पिान्वये कळववले आहे.    
िे.एस.डब्ल्य.ु ियगड याींचेकडून सदर मादहती अद्याप अप्राप्त आहे.   
(३) होय. 
(४) व (५) प्रचन उद्भ् ावत नाही.   

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

एरांिोल–म्हसािद (िा.एरांिोल, जज.जळगाांि) येथील रस्तत्याच ेि 
रस्तत्यािरील मोऱ्याांच ेिाम तनिृष्ट्ट दजावच ेअसल्याबाबि 

  

(३६) * ३५३११ श्री.धचमणराि पाटील (एरांिोल) : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) एरींडोल–म्हसावद (ता.एरींडोल, जि.िळगाींव) येथील रस्त्याचे व रस्त्यावरील 
मोऱ्याींचे काम अनतशय ननकृष् दिाभचे सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 



51 

(२) असल्यास, या सींदभाभत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी उपअमभयींता 
सावभिननक बाींधकाम उपववभाग, एरींडोल याींच्या ननदशभनास आणूनही 
कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, सदर कामाची तपासणीकरून ननकृष् दिाभच्या मोरीींच्या व 
रस्त्याच्या कामासींदभाभत शासन स्तरावरून चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी उपअमभयींता, सावभिननक बाींधकाम उपववभाग, 
एरींडोल याींच्या ननदशभनास आणल ेहोत.े सदर रस्त्यावरील काम हे सावभिननक 
बाींधकाम उपववभाग, िामनेरमाफभ त प्रगतीत आहे. ककरकोळ स्वरूपाची दरुूस्ती 
करून तक्रारीचे ननरसन करण्यात आलेले आहे. सदर रस्त्याचे व रस्त्यावरील 
मो-याींचे काम करारनाम्यानसुार करण्यात येत आहे.  
(३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

नायगाि (जज.नाांदेि) येथील िे.टी.िां न्स्तरक्शन  
िां पनीची तनविदा रद्द िरण्याबाबि 

  

(३७) * ३३६२९ श्री.राजशे पिार (नायगाांि) : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नायगाव (जि.नाींदेड) येथील कुीं डलवाडी-धमाभबाद त ेराज्यमसमा रस्त्याच्या 
कामाची ननववदा के.्ी.कीं न्स्ट्रक्शन कीं पनीच्या नावे ननघनू २ वष ेझाले तरी 
अद्याप रस्त्याचे काम सरुु न झाल्याची बाब स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
िून, २०२१ च्या समुारास ननदशभनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा रस्ता कुीं डलवाडी-धमाभबाद त ेराज्यमसमा म्हणिेच तलेींगाणा 
राज्यातील तीथभक्षिे बासर कड ेिाणाऱ्या रस्त्याच ेकाम अगदी अपडे्  व्हावे 



52 

यासाठी हायब्रीड अन्यु् ी अींतगभत या कामाची ननववदा काढण्यात आली होती, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर कीं पनीच्या नावे वकभ  ऑडभर ननघनू २ वष ेझाले तरी 
कीं पनीने रस्त्याचे काम सरुु केले नाही, यावर शासनाने कोणती कायभवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  असल्यास, के.्ी.कीं न्स्ट्रक्शन कीं पनीची ननववदा रद्द करुन शासनाने दसुरी 
ननववदा न काढण्याच ेसवभसाधारण कारणे काय , 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) दद. ०७/०८/२०२१ रोिीच्या वतृ्तपिात ही बातमी 
आली आहे हे खरे आहे.  

तथापी, कुीं डलवाडी त े धमाभबाद त े राज्यमसमा या भागातील काम 
प्रगती पथावर आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 

कुीं डलवाडी त ेधमाभबाद त ेराज्यमसमा ही लाींबी महाराषट्र व तलेींगाणा 
या दोन राज्याींना िोडणारी लाींबी असल्यामळेु सदर लाींबीचा समावेश हायब्रीड 
ॲन्यईु्ीच्या पॅकेि क्र. AU- १०५ करण्यात आला असनु ननववदा प्रकक्रया पणुभ 
करण्याींत आली आहे. 
(३) ववषयाींककत कामाचे कायाभरींभ आदेश दद.०७.०३.२०१९ रोिी ननगभमीत 
करण्यात आले असनु, उद्योिकाने कामाचे आदेश प्राप्त होताच कामाच े
सवेक्षण सरुु करुन प्रत्यक्षात मे-२०१९ मध्ये, खानापरु त े थडी दहप्परगा 
कक.मी. ७४/५०० त े१०२/१०० या लाींबीमध्ये कामास सरुुवात केली होती. परींत ु
माचभ-२०२० मध्ये उद्भवलेल्या कोव्हीड- १९ च्या प्रादभुाभवामळेु तसेच िुल ै त े
सप् े्ंबर २०२० व िुल ै त े सप् े्ंबर २०२१ मधील अनतवषृ्ीमळेु कामाच्या 
गतीवर अींशत: पररणाम झाला आहे. प्रचनाींककत कुीं डलवाडी धमाभबाद 
राज्यमसमा या रस्त्याच्या भागातील काम प्रगतीपथावर असनू कोवीड-१९ मळेु 
कीं िा्दारास िुन २०२२ पयतं मदुतवाढ प्रस्ताववत आहे. या वाढीव मदुतीत 
प्रचनाींककत रस्त्याचे काम पणुभ करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) उद्योिकाने काम सरुु करण्याचे आदेश प्राप्त होताच कामास सरुुवात 
केले असनु आिपयतं उद्योिकाने २ माईल स््ोनच ेकाम पणुभ केले असनु 
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नतसऱ्या माईल स््ोनचे काम प्रगीतपथावर आहे. शासन ननणभय दद. २९ िुल ै
२०२० अन्वये सधु्दा कोव्हीड-१९ च्या प्रादभुाभवामळेु कीं िा्दारास १८० ददवस 
कामाची मदुत वाढवनु देणेबाबत शासनाचे आदेश आहेत. तसेच सलग २०२० 
व २०२१ या दोन्ही वषी अनतवषृ्ीची नोंद झाली होती. वरील सवभ बाबीमळेु 
कामाची गती अींशत: मींदावलेली आहे. तसेच सगरोळी फा्ा (कारला फा्ा) त े
कुीं डलवाडी या ककमी १११/३५० त ेककमी ११९/८५० ककमी लाींबीतील भसुींपादान 
प्रक्रीया अींतीम ्प्यात आहे. त्यामळेु कीं िा्दारास िुन २०२२ पयतं मदुतवाढ 
प्रस्ताववत आहे. त्यामळेु मे. के. ्ी. कीं न्स्ट्रक्शन माफभ त (वाढीव मदुतीत) 
िुन २०२२ पयतं पणुभ करुन घेण्याबाबत ननयोिन करण्यात आले आहे.   

प्रस्ततु प्रकरणी नव्याने ननववदा काढून काम करुन घ्यावयाचे 
झाल्यास त्यावरील वाढ व कायदेशीर गुींतागतु यामळेु भववषयात काम 
रेगाींळण्याची शक्यता ननमाभण होऊ शकत,े यामळेु सद्यजस्थतीतील आहे त्या 
कीं िा्दारामाफभ त वाढीव मदुतीत काम पणुभ करुन घेणे शासन दहताथभ असणार 
आहे. 
(५) कोवीड-१९, वषभ २०२०-२१ व २०२१-२२ मधील अनतवषृ्ी मळेु कामाच्या 
गतीवर पररमाण झाल्याने मदुतवाढ देवनू काम पणुभ करणे क्रमप्राप्त 
असल्याने ववलींब ददसनू येतो. 

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

गट 'ि' ि 'ि' िगाविील शासिीय पदे भरण्यासाठी महा आयटीििून 
पॅनेलिर नेमण्याि आलेल्या िां पन्याांची भरिी परिानगी रद्द िरणेबाबि 

  

(३८) * ३५३०६ श्री.देिेंि फिणिीस (नागपरू दषक्षण पजश्चम), श्री.चांििाांि 
(दादा) पाटील (िोथरुि), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशिी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.राजेश पिार 
(नायगाांि) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र मादहती तींिज्ञान महामींडळ, मुींबई (महा आय्ी) याींचेकडून 
भतूपवूभ दयु्यम सेवा ननवड मींडळाच्या कायभकक्षेतील ग् ब (अरािपत्रित) व 
ग् क वगाभतील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी सववभस प्रोव्हायडरची ननवड 
करण्याची कायभवाही करण्यात येऊन पाच कीं पन्याींचा समावेश एमपॅनलमें्वर 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यापकैी मे.न्यास कम्यनुनकेशन्स प्रा. मल.या कीं पनीमाफभ त 
आरोग्य ववभागातील ग् क व ग् ड वगाभच्या ६,२०५ पदाींसाठी परीक्षा 
आयोजित करण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीच्या दढसाळ ननयोिनामळेु उमेदवाराींना 
पाठववण्यात आलेल्या परीक्षेसाठीच्या ओळखपिाींमध्ये अपरुी व चुकीची 
मादहती आढळून आल्याने सदर परीक्षा ऐनवेळी पढेु ढकलावी लागली होती व 
त्याचा िास परीक्षा कें द्राच्या शहरात पोहोचलेल्या समुारे आठ लाख 
परीक्षाथुना सोसावा लागला होता, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नव्याने नेमण्यात आलले्या परीक्षेच्या ददवशी म्हणिे ददनाींक 
२४ ऑक््ोबर, २०२१ रोिीही प्रचनपत्रिका ममळण्यात ववलींब, चुकीच्या पदाच्या 
परीक्षा प्रचनपत्रिका ममळणे, बठैक क्रमाींकाची चुकीची नोंद होणे यासारख े
प्रकार घडून कीं पनीच्या परीक्षा आयोिनातील हलगिीपणा पनु्हा एकदा 
ननदशभनास आला आहे, हे खरे आहे काय,तसेच या परीक्षेमध्ये उत्तीणभ 
करण्यासाठी दलालाींकडून पाच त े दहा लक्ष रुपये  ववद्यार्थयांकड े माचगतले 
िात असल्याचे प्रकार ननदशभनास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर कीं पनीसह पॅनेलवरील अन्य काही कीं पन्याींचा समावेश 
काही सींस्थाींनी यापवूीच काळ्या यादीत केलेला आहे, माि कीं पन्याींच्या काळ्या 
यादीतील समावेशाची तपासणी करण्याबाबत कोणतीही यींिणा महा आय्ीकड े
नसल्याचे स्पष् झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, लाखो ववद्यार्थयांच्या भववतव्याशी व भावनाींशी खेळणाऱ्या या 
खासगी कीं पन्याींना शासकीय पदाींची प्रवेश प्रकक्रया करण्याची ददलेली परवानगी 
काढून घेऊन या कीं पन्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाकडून कोणती 
कायभवाही करण्यात येत आहे, नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय? 
  
श्री. उद्धि ठािरे :  (१)  हो हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सावभिननक आरोग्य ववभागामाफभ त त्याींच्या अखत्याररतील 
आरोग्य ववभागाच्या पररक्षेकररता Empanelment वर नेमलेल्या ५ 
कीं पन्याींपकैी न्यास कम्यनुनकेशन प्रा.मल. या कीं पनीची ननवड केली हे खरे 
आहे. 
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आरोग्य ववभागाच्या ग्-क व ग्-ड पदभरतीसाठी न्यास 
कम्यनुनकेशन प्रा.मल. ददनाींक २५ व २६ सप् े्ंबर रोिी पररक्षा घेणार होत.े 
तथावप, सदर कीं पनीने ददनाींक २४/०९/२०२१ रोिी सदर पररक्षा घेण्यास 
असमथभता दशभववली त्यामळेु सदर पररक्षा पढेु ढकलण्यात येऊन दद.२४ व ३१ 
ऑक््ोबर, २०२१ रोिी घेण्यात आल्या. सदर पररक्षा ऐनवेळी पढेु ढकलावी 
लागल्याने त्याचा िास पररक्षा कें द्रात पोहचलेल्या पररक्षाथुना सोसावा 
लागला, हे खरे आहे. 

ददनाींक २४/१०/२०२१ रोिीच्या प्रचनपत्रिका ममळण्यास ववलींब, 
चुकीच्या पदाींच्या प्रचनपत्रिका ममळणे व पररक्षेमध्ये कीं पनीच्या पररक्षा 
आयोिनातील हलगिीपणा ननदशभनास आला. त्याअनषुींगाने १२ सींवगाभची 
फेरपरीक्षा घेण्यात आली. 
(५) व (६) महाआय्ीकडून प्रमसद्ध केलेल्या ननववदेत भाग घेतलेल्या सवभ 
कीं पन्याींची ताींत्रिक पडताळणी अनतशय का्ेकोर पद्धतीने पार पाडण्यात आली. 
ननववदा प्रकक्रयेत, ननववदादाराकडून ब्लॅक मलजस् ी्ंग सींदभाभत प्रनतज्ञा पि घेतले 
आहे की तो कें द्र शासन ककीं वा इतर कोणत्याही राज्य शासनाच्या कोणत्याही 
ववभागाकडून, ननववदा दाखल करताना ब्लॅक मलस्् ककीं वा बदहषकृत झालेला 
नाही. ननववदा प्रकक्रये दरम्यान प्राप्त झालेल्या ननववदाींची ब्लॅक मलजस् ी्ंग 
सींदभाभत पडताळणी, इीं्रने्वर उपलब्ध असलेली मादहती अथवा कोणी 
प्रतक्ष्य उपलब्ध करून ददलेली मादहती यावर अवलींबनू असत.े या इीं्रने् वर 
उपलब्ध मादहतीच्या आधारे पाच (५) कीं पन्याींकडून अनतररक्त मादहती 
मागवण्यात आली. ज्या शासकीय / ननमशासकीय ववभागाींनी त्रबडसभ ब्लॅक 
मलस्् केले त्याींच्याकड ेत्याचा खुलासा मागवण्यात आला व त्यानसुार काही 
त्रबडसभ अपाि ठरले. याबाबत पडताळणी करून दोन (२) कीं पन्याींना या ननववदा 
प्रकक्रयेतनू अपाि करण्यात आले. 
    शासन पररपिक साप्रवव दद. १७/०८/२०२० अन्वये ददलेल्या सवभ ननदेशाींची 
अींमलबिावणी व सींननयींिण सवभ िबाबदारी सवभ सींबींचधत मींिालयीन 
प्रशासकीय ववभागाींची राहील. 

----------------- 
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नागपूर शहरािील अजनी लोहपुल जजणव जस्तथिीि असल्याने 
िाहिुिीसाठी धोिादायि असल्याबाबि 

  

(३९) *  ३४३१८  श्री.सममर मेघे (दहांगणा) : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील १०० वष े पणूभ झालेले त्रब्रद्शकालीन अिनी रेल्वे पलू 
जिणभ झाले असल्याचे ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जिणभ त्रब्रद्शकालीन रेल्वे पलुाची १९८५ ला पाहणी 
करण्यास तज्ञ सममती येवनू सदर पलूाची २५ वष ेमदुत असल्याचे सागनू 
आता सदर पलूाची मदुत सींपषु्ात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, दोन ककीं वा तीन मदहन्यात अिनी पलूावर वेगवेगळया 
प्रकारची कामे होत असतात हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.लोकप्रनतननधीनी मा.मखु्यमींिी व सींबींचधत ववभागाच ेमींिी 
याींना लेखी पि देवनू अद्यापही सदर पलूाच्या दरुुस्तीच्या प्रस्तावावर 
कोणतीही कायभवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, नागपरू महानगरपामलकेने १३८ को्ी रूपयाींचा ढोबळ प्रस्ताव 
तयार केला असनू अद्याप कोणतीही कायभवाही महानगरपामलका ककीं वा 
राज्यशासन याींच्याकडून झालेली ददसत नसणे, तसेच नागपरूमधील अिनी 
रेल्वे पलू हा नागररकाींच्या दृष्ीने धोकादायक असनू या पलूाची मदुत 
सींपल्याचे पि त्रब्रद्शाींनी रेल्वे प्रशासनाला ददल,े हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सदर पलू बाींधकामास शासन तातडीने मींिूरी देणार आहे काय 
वा येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अिनी येथील अजस्तत्वातील लोह पलू 
महानगरपमलकेच्या हद्दीत असनू नगर ववकास ववभागामाफभ त मखु्य अमभयींता, 
महानगरपामलका, नागपरू याींनी हे खरे असल्याचे कळववले आहे. 
(२) सदर मादहती सावभिननक बाींधकाम ववभागाकड ेउपलब्ध झाल्याच े ददसनू 
येत नाही. 
(३) नगर ववकास ववभागामाफभ त मखु्य अमभयींता, महानगरपामलका, नागपरू 
याींनी देखभाल दरुुस्तीची ककरकोळ स्वरुपाची कामे, उदा.खड्ड ेभरणे, फु्पाथ 
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दरुुस्ती, रेलीींग दरुुस्ती इत्यादी महानगरपामलकेमाफभ त करण्यात येतात, असे 
कळववले आहे. 
(४) अशा आशयाच ेमा.लोकप्रनतननधीींचे पि सावभिननक बाींधकाम ववभागाकड े
उपलब्ध झाल्याचे ददसनू येत नाही. 
(५) सदर बाबत नगर ववकास ववभागामाफभ त मखु्य अमभयींता, 
महानगरपामलका, नागपरू याींनी पढुीलप्रमाणे कळववले आहे :- 

अजस्तत्वातील िनु्या रेल्वे पलूाऐविी नववन रेल्वे पलू बाींधण्याकररता 
सन २०१३ मध्ये ताींत्रिक सल्लागार याींनी ददलेल्या ववकल्पानसुार रु.१३८ को्ी 
रकमेचा ढोबळ खचभ अपके्षक्षत केला होता. सद्यजस्थतीत ननम्नतम ववकल्पाची 
अींदािीत ककींमत रु.२७५ को्ी होईल. महानगर पामलकेची आचथभक जस्थती 
लक्षात घेता ऐवढया मोठा प्रमाणात ननधीची उपलब्धता होणे शक्य नाही, 
करीता शासनाचे सावभिननक बाींधकाम ववभागातफे व मध्य रेल्वे ववभागातफे 
अिनी रेल्वे पलूाचे बाींधकाम करण्यात यावे याबाबत ववनींती करण्यात आली 
आहे. 
(६) कें द्र शासनाच्या भारतीय राषट्रीय रािमागभ प्राचधकरणामाफभ त नागपरू 
शहरातील अिनी येथील रस्त्याच्या बािूला इीं्र मॉडले स््ेशन बाींधणे 
प्रस्ताववत असल्याने त्याचा भाग म्हणून आठ पदरी आरओबी (ROB) बाींधणे 
प्रस्ताववत असल्याचे प्रादेमशक अचधकारी, भारतीय राषट्रीय रािमागभ 
प्राचधकरण, नागपरू याींनी कळववले असनू प्रस्ततु प्रकरणी पढुीलप्रमाणे 
सदयजस्थती कळववली आहे :- 
      सदयजस्थतीत सदर प्रस्ताववत उड्डाणपलूाच्या सींकल्पनात्मक 
सवभसाधारण आराखडयास (GAD) रेल्वे ववभागाकडून ददनाींक २२ माचभ, २०२१ 
रोिी मींिुरी प्राप्त झाली आहे. तथापी, सदर प्रकल्पाकररता तथेील समुारे 
४९३० झाड े बाचधत होत असल्याने वकृ्ष क्ाई / प्रत्यारोपणाबाबतच्या  
प्रस्तावास भारतीय राषट्रीय रािमागभ प्राचधकरणाकडून ददनाींक १५ मे, २०२१  
च्या पिान्वये नागपरू महानगरपामलकेकड े परवानगी मागण्यात आली आहे. 
यास्तव सदर प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर प्रस्ततु प्रकल्पाबाबत 
पढुील कायभवाही करणे शक्य होणार आहे. 

----------------- 
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शहापूर (जज.ठाणे) िालुक्यािील िळभोंि ेगाि मागाविरील  
रस्तत्याांची झालेली दरुिस्तथा 

  

(४०) * ३४५०७ श्री.दौलि दरोिा (शहापरू) : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापरू (जि.ठाणे) तालकु्यातील कसारा गावापासनू २५ कक.मी अींतरावर 
असलेल्या कळभोंड ेगाव मागाभवरील रस्त्याींची दयनीय अवस्था झाल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींची दरुुस्ती तातडीने करण्यासींदभाभत शासनाने ननणभय 
घेतला आहे काय, त्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, याकररता ननधीची तरतदू करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
 
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 

प्रचनाींककत कळभोंड ेगावािवळील सा.क्र.२१/०० त े२३/५०० व २५/८०० 
त े २८/०० एकूण ४७०० मी. लाींबीचे डाींबरीकरण  व मिबतुीकरणाचे काम 
मींिूर असनू सदर कामे प्राथम्याने पणूभ  करण्याचे ननयोिन आहे. त्यासाठी 
ननधीची तरतदु करण्यात आली आहे. 
(४)  प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्य शासनाने जािीचा दािा अिैध ठरलेल्या अधधसांख्य पदािरील 
अधधिारी ि िमवचाऱ्याांना ददलेल्या सांरक्षणाबाबि 

  

(४१) * ३५५८७ िॉ.सांदीप धिेु (अणी) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सवोच्च न्यायालयाने दोनदा ननणभय देऊनही राज्य शासन व मींिालयातील 
उच्चपदस्थ सनदी अचधकारी त्या ननणभयाची अींमबिावणी करत 



59 

नसल्याने न्यायालयाचा अवमान करीत असल्याचा गींभीर आरोप व 
बाब ननदभशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाने अनसुचूचत िमातीच्या राखीव िागेवर ननयकु्त 
झालेल्या व नींतर िात प्रमाणपि अवधै ठरलेल्या अचधसींख्य पदावरील 
अचधकारी / कमभचाऱ्याींना ददनाींक २८ ऑक््ोंबर, २०२१ ला पनु्हा चौर्थयाींदा 
अकरा मदहन्याची मदुतवाढ ददली. बेकायदेशीर ठरलेल्या ननयकु्त्या वर 
पगारापो्ी सामान्य िनतचे्या करातनू या मदुतवाढीने दरवषी ६०० को्ी 
रुपयाींची उधळपट्टी केल्या िात असल्याचा आरोप मा.मखु्यमींिी याींना 
पाठवलेल्या पिात डॉ.धुवे, वव.स.स. याींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक ६ िुल,ै २०१७ व ददनाींक २८ 
फेब्रवुारी, २०२० रोिी ननणभय ददला असनू िातीचा दावा अवधै ठरलेल्या 
व्यक्तीींना ददलेले सींरक्षण घ्नेतील तरतदुीशी ववसींगत ठरत असल्यामळेु 
कोणतहेी सरकार, राज्यशासन, शासन ननणभयाद्वारे अथवा पररपिकाद्वारे 
िातीचा दावा अवधै ठरलेल्या व्यक्तीींना सींरक्षण देऊ शकत नाही असे 
सवोच्च न्यायलयाने ससु्पष् केलेले असताना न्यायालयाच्या ननणभयाची 
अींमलबावणी करण्याच्या आडून सींरक्षण ददले िात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) तसेच शासन ननणभय ददनाींक १५ िून, २०२०, ददनाींक २७ नोव्हेंबर, २०२०, 
ददनाींक १७ फेब्रवुारी, २०२१, ददनाींक २३ ऑगस््, २०२१ आणण ददनाींक २८ 
ऑक््ोंबर, २०२१ च्या शासन ननणभयाद्वारे अधीसींख्य पदावर वगभ केलेल्या 
अचधकारी कमभचाऱ्याींना सेवा व ननवतृ्तीचे लाभ देण्यासाठी अभ्यासग्ाला 
चौर्थयाींदा मदुत ददली आहे काय, असल्यास न्यायालयाचा अभ्यास 
करण्यासाठी अभ्यासग्ाला दीड वषभ लागणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे : (१), (२) व (३) मा.सवोच्च न्यायालयाने मसजव्हल अवपल 
क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन ॲन्ड मॅनेजिींग डायरेक््र, एफसीआय आणण इतर 
ववरूद्ध िगददश बालाराम बदहरा व इतर) व इतर याचचका यामध्ये 
दद.६.७.२०१७ रोिी सववस्तर ननकालपिाद्वारे ननणभय ददला आहे की, 
अनसुचूीत िाती, अनसुचूीत िमाती अथवा इतर मागासवगभ या िातीींना 
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असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानींतर 
िातीचे दावे अवधै ठरलेल्या व्यक्तीींना शासकीय सवेेत सींरक्षण देय ठरत 
नाही. अशा व्यक्तीींना शासकीय सेवेत ददलेले सींरक्षण घ्नेतील तरतदूीींशी 
ववसींगत ठरत.े 

मा.सवोच्च न्यायालयाच्या सदर ननणभयाची अींमलबिावणी 
करण्यासाठी ववभागाच्या दद.२१.१२.२०१९ च्या शासन ननणभयान्वये अनसुचूचत 
िमातीच ेिात प्रमाणपि अवधै ठरलेल्या अचधकारी / कमभचाऱ्याींना तात्परुत्या 
स्वरुपात ११ मदहन्याच्या कालावधीसाठी अचधसींख्य पदावर वगभ करण्याचे 
आदेश ददले.  

अचधसींख्य पदावर वगभ केलले्या कमभचाऱ्याींच्या सेवा अचधसींख्य पदावर 
त्याींच्या सेवाननवतृ्तीच्या ददनाींकापयतं चाल ूठेवाव्यात ककीं वा कसे तसेच त्याींना 
अनजु्ञेय करावयाच्या सेवा ववषयक/ सेवा ननवतृ्ती ववषयक/ सेवा ननवतृ्ती 
ववषयक लाभाींबाबत सववस्तर अभ्यास करुन शासनास मशफारशी करण्यासाठी 
मा.मींिी, अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सींरक्षण याींच्या अध्यक्षतखेाली 
दद.१५.६.२०२० च्या शासन ननणभयान्वये अभ्यास ग् स्थापन करण्यात 
आलेला आहे. सदर अभ्यास ग्ाच्या मशफारशी प्राप्त न झाल्याने अचधसींख्य 
पदावरील कमभचाऱ्याींना दद.२७.११.२०२० च्या शासन ननणभयान्वये ११ 
मदहन्याच्या कालावधीसाठी मदुतवाढ देण्यात आलेली होती. त्यानींतर पनु्हा 
दद.२८.१०.२०२१ च्या शासन ननणभयान्वये ११ मदहन्याींच्या कालावधीसाठी 
मदुतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
        आ.डॉ.सींदीप धुवे याींनी मा.मखु्यमींिी महोदयाींना पाठववलेल्या पिाची 
प्रत या ववभागास प्राप्त झालेली नाही. 
(४) व (५) अचधसींख्य पदावर नेमणूक ददल्यानींतर त्याींना अनजु्ञेय करावयाच्या 
सेवा ववषयक / सेवा ननवतृ्ती ववषयक लाभाींबाबत सववस्तर अभ्यास करुन 
शासनास मशफारशी करण्यासाठी मा.मींिी, अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक 
सींरक्षण याींच्या अध्यक्षतखेाली दद.१५.६.२०२० च्या शासन ननणभयान्वये स्थापन 
केलेल्या अभ्यास ग्ास दद.१७.२.२०२१ व २३.८.२०२१ च्या शासन 
ननणभयान्वये दोन वेळा मदुतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
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फिाटेिािी (िा.दषक्षण सोलापूर, जज.सोलापूर) येथील एनटीपीसीच्या 
माध्यमािून बाांधण्याि आलेल्या रेल्िे उड्िाणपूलाच्या दरुिस्तथेबाबि 

  

(४२) * ३५०१५ श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दषक्षण) : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फता्ेवाडी (ता.दक्षक्षण सोलापरू, जि.सोलापरू) येथील एन्ीपीसीच्या 
माध्यमातनू बाींधण्यात आलेल्या रेल्वे उड्डाणपलूाची दरुवस्था झाली असनू 
सदर दठकाणी दघुभ् ना झाल्यास ववत्त व जिवीतहानी होण्याची शक्यता 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
चौकशी काय ननषपन्न झाले आहे व त्यानषुींगाने सदरहू उड्डाणपलूाच्या 
दरुुस्तीबाबत कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही, सद्यजस्थतीत सदर रेल्वे 
उड्डाणपलू सजुस्थतीत असनू या पलूावरुन सरुळीत व सरुक्षक्षत वाहतकू सरुु 
आहे. 
(२) व (३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

 

मुांबईिील िाांिे-िुलाव सांिुलास जोिणाऱ् या साांिाकु्रझ-चेंबूर मलांि रोिचा 
एमटीएनएल जांक् शन येथील गिवर िोसळून झालेल्या दघुवटनेबाबि 

  

(४३) *  ३२५०९  श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅि.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.चांििाांि 
(दादा) पाटील (िोथरुि), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूव), श्री.सनुील राणे 
(बोरीिली), श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांिोशी) :  सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील वाींदे्र-कुलाभ सींकुलास िोडणाऱ् या साींताकु्रझ-चेंबरू मल ींक रोडचा 
एम्ीएनएल िींक् शन येथील गडभर कोसळून झालेल्या दघुभ् नेत १४ कामगार 
िखमी झाले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सरुक्षा मानक आणण ननयमाींचे उल्लींघन 
झाल्याने तसेच अक्षम्य ननषकाळिीपणामळेु दघुभ् ना घडली असल्याने सींबींचधत 
अचधकारी आणण कीं िा्दार यावर गनु्हे दाखल करण्याची मागणी मादहती 
अचधकार कायभकत ेयाींनी मुींबई पोमलसाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई शहरामध्ये मुींबई महापामलकेसह मुींबई महानगर प्रदेश 
ववकास प्राचधकरणाच्या (एमएमआरडीए) वतीने चाल ुअसलेल्या पायाभतू सेवा 
सवुवधाींच्या प्रकल्पाचे सरुक्षा ऑडड् करण्याची मागणी मा. मखु्यमींिी महोदय 
याींना ननवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  तसेच सदर प्रकल् पाचे कीं िा्दार िे. कुमार याींना मुींबई महापामलकेने 
काळया यादीत ्ाकले असतानाही दसुरीकड े माि मुींबई महानगर प्रदेश 
ववकास प्राचधकरणाच् या अनेक कामाींचे कीं िा् ददलेले असल् याचे आढळून आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दघुभ् नेला िबाबदार असणाऱ्या 
एमएमआरडीएचे अचधकारी, कमभचारी व कीं िा्दार याींच्यावर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच सवभच पायाभतू सेवा सवुवधाींचे सरुक्षा ऑडड् करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायभवाही वा उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे 
काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) दद. १७ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी पहा्े ०४.३० वािताच्या 
समुारास मुींबईतील वाींदे्र-कुलाभ सींकुलास िोडणाऱ्या साींताकु्रझ-चेंबरू मल ींक 
रोडच्या एम्ीएनएल आमभवरील स््ील गडभर कोसळल्यानींतर तथेे काम 
करणाऱ्या १४ कामगाराींपकैी १३ कामगाराींना ककरकोळ दखुापत झाली, त्याींना 
प्रथमोपचार देऊन रुग्णालयातनू त्वरीत सोडण्यात आले व एका कामगारास 
सवभ तपासणी अींती, योग्य त्या उपचारानींतर रुग्णालयातनू  सोडण्यात आले. 
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(२) होय, गनु्हे दाखल करण्याबाबत मागणी केल्याची बाब खरी आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

तथावप, प्रचनाींककत घ्नेच्या अनषुींगाने प्रकल्प अींमलबिावणीवरील 
सींननयींिण, बाींधकाम सादहत्याची गणुवत्ता इत्यादी मदु्याबाबतचे िन मकु्ती 
मोचाभ, गोरेगाव मुींबई याींचकेडून मा.मखु्यमींिी महोदय याींना अगे्रवषत केलेले 
ननवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(४) एमएमआरडीएकडून सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कीं िा् हे ननववदेतील अ्ी 
व शतीची पतूभता झाल्याची खािी करुन मे.िे.कुमार इन्फ्राप्रोिेक््स मल. याींना 
देण्यात आलेले आहे. 
(५) व (६) सदर घ्नेसींदभाभत बीकेसी पोमलस स्थानकात कीं िा्दारावर 
भा.दीं.वव.च्या कलम ३३६, ३३७ व ३३८ अन्वये ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०२१ 
रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच प्रस्ततु प्रकरणी ददनाींक १७ 
सप् े्ंबर, २०२१ रोिी तज्ञ सममती नेमण्यात आली होती. सदर सममतीचा 
अहवाल मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणास ददनाींक २१ ऑक््ोबर, 
२०२१ रोिी प्राप्त झाला असनू याबाबत तज्ञ सममतीने केलेल्या मशफारशीींवर 
एमएमआरडीए च्या सक्षम प्राचधकाऱ्याींद्वारे पढुील कायभवाही करण्याच े
ननयोजित आहे. 

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

नाांदगाि (जज.नामशि) िालुक्यािील जािेगािापासनू बोलठाणिि े 
जाणाऱ् या खरोळी नदीिरील पूल िाहून गेल्याबाबि 

  

(४४) * ३४९७० श्री.सहुास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि) : सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाव (जि.नामशक) तालकु्यातील िातगेावापासनू बोलठाणकड ेिाणाऱ् या 
खरोळी नदीवरील पलू नदीच्या पाण्याच्या वेगवान प्रवाहामळेु वाहून गेला, 
असनू नजिकच्या ५ कक.मी. अींतराच्या रस्त्याला दठकदठकाणी खड्ड े पडले 
असल्यामळेु दळणवळण ठप्प झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ग्रामस्थाींनी खरोळी नदीपािात उतरुन रस्त्याचे व पलूाचे काम 
तातडीने सरुु करावे या मागणीसाठी ददनाींक ०३ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी 
आींदोलनही केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िातगेाींवपासनू बोलठाणकड ेिाणा-या खरोळी नदीवरील पलू व 
डाींबरी रस्त्याच्या दरुुस्तीच्या कामाबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे. 

दद.०२.१०.२०२१ रोिी नाींदगाव तालकु्यात झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु 
खरोळी नदीवरील नववन मींिूर पलूाच्या बाींधकामासाठी तयार केलेला वळण 
रस्ता बाचधत झाल्यामळेु वाहतकू ठप्प झाली होती. 
(२) होय. हे खरे आहे. 

ग्रामस्थाींनी खरोळी नदीपािात उतरून वळण रस्त्याचे दरुूस्तीचे काम 
त्वरीत करून वाहतकू सरुळीत करण्याची मागणी केली होती. लेखी 
आचवासनानींतर सदर आींदोलन मागे घेण्यात आले. 
(३) सद्यजस्थतीत रस्त्यावरील उवभररत खड्ड े भरून डाींबरीकरणाचे काम 
प्रगतीवरआहे. सदर रस्त्याचे काम माहे डडसेंबर, २०२१ अखेर पणूभ करण्याच े
ननयोिन आहे. तसेच नववन पलुाच्या बाींधकामासाठी वळण रस्त्याचे बाींधकाम 
पणूभ झाले असनू वाहतकू वळण रस्त्याद्वारे वळववण्यात आली आहे. पलुाचे 
बाींधकाम माहे माचभ, २०२२ अखेर पणूभ करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई शहराि झालेल्या अतििषृ्ट्टीमुळे विक्रोळीिील सूयव नगर येथील 

पांचशील चाळीिील सहा घराांिर दरि िोसळल्याबाबि 
  

(४५) *  ३४१२९   श्री.दहिेंि ठािूर (िसई), श्री.षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई शहरात ददनाींक १७ िुल,ै २०२१ रोिी झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु 
ववक्रोळीतील सयूभ नगर येथील पींचशील चाळीतील सहा घराींवर दरड कोसळून 
१० नागररकाींचा मतृ्य ूझाला व इतर ५ िण िखमी झाले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने अशा प्रकारच्या 
दघुभ् ना ्ाळण्याकरीता शासनाने कोणती कायभवाही वा उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे 
(४) तसेच दघुभ् नेत मतृ पावलेल्या व्यक्तीींच्या वारसाींना व िखमीींना 
शासनाने कोणती मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) ददनाींक १८ िुल,ै २०२१ रोिी मध्यरािी झालेल्या 
अनतवषृ्ीमळेु सयूाभनगर येथील पींचशील चाळीतील घराींवर दरड कोसळल्यामळेु 
१० नागररकाींचा मतृ्य ूझाला व २ नागररक िखमी झाले आहेत. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफभ त सदर दघुभ् नेची चौकशी करण्यात 
आली नाही. 
(४) सदर दघुभ् नेमध्ये मयत झालेल्या व्यक्तीींच्या वारसाींना राज्य आपत्ती 
प्रनतसाद ननधीमधून प्रत्येकी रु.४,००,००/- व मा.मखु्यमींिी सहाय्यता 
ननधीमधून प्रत्येकी रु.१,००,०००/- ची मदत वा्प करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मुांबई-सािारा राष्ट्रीय महामागव क्र.४ च्या पुणे-सािारा विभागाि 
िाहनाांििून िरण्याि येि असलेल्या टोल िसुलीबाबि 

  

(४६) * ३४५६४  श्रीमिी माधुरी ममसाळ (पिविी), श्रीमिी श्िेिा महाल े
(धचखली) :  सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-सातारा राषट्रीय महामागभ क्र.४ च्या पणेु - सातारा ववभागात 
वाहनाींकडून गेली ७-८ वष ेकरण्यात येत असलेली ्ोल वसलुी ही बेकायदेशीर 
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असनू करार आणण ननयमाींचा भींग करून कोट्यावधी रुपयाींचा ्ोल वसलू 
केला िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सदरहू ्ोल वसलुी बेकायदेशीर असल्यास 
्ोलवसलुी बींद करण्याकरीता शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. 
     पणेु-सातारा राषट्रीय महामागभ क्र.४ सहापदरीकरणाचे काम कें द्र 
शासनाच्या अखत्यारीत असनू भारतीय राषट्रीय रािमागभ प्राचधकरणामाफभ त 
प्रगतीपथावर आहे. 

राषट्रीय महामागभ क्र.४ वरील पणेु-सातारा ववभागातील ्ोल 
नाक्यावरील वसलुी ही कें द्र शासनाच्या ददनाींक ५.१२.२००८ व ददनाींक 
२६.०८.२०१० च्या अचधसचूनाींनसुार व सवलत करारनाम्यातील तरतदुीनसुार 
दद.०१.१०.२०१० पासनू करण्यात येत आहे, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषट्रीय रािमागभ प्राचधकरण, पणेु याींनी कळववले आहे. 
(२) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्याि भटक्या ि विमकु्ि जमािी याांना नोिरीि  
पदोन्निीमध्ये आरक्षण देण्याबाबि  

  

(४७) *  ३४६३३   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात भ्क्या व ववमकु्त िमाती याींना नोकरीत पदोन्नती देता येणार 
नाही असे प्रनतज्ञापि राज्य शासनाने सवोच्च न्यायालयात सादर केल्याने 
हिारो भ्क्या समािातील कमभचारी व अचधकाराींमध्ये अन्यायाची भावना 
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ननमाभण झाल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनसुचूचत िाती व िमातीतीली पदोन्नतीत आरक्षण देता 
येत े तर भ्क्या ववमकु्ताींना आरक्षण देणे असींववधाननक असा सवोच्च 
न्यायालयात उल्लेख करणे म्हणिे दिुाभाव होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भ्क्या ववमकु्ताींचे नोकरीत पदोन्नतीचे अन्यायकारक प्रनतज्ञा 
पि मागे घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. उद्धि ठािरे : (१), (२) व (३) राज्यात सवभप्रथम ददनाींक २३ मे १९७४ 
च्या शासन ननणभयान्वये पदोन्नतीमध्ये अनसुचूचत िाती १३ ्क्के, 
अनसुचूचत िमाती ७ ्क्के व ववमकु्त िमाती व भ्क्या िमाती ४ ्क्के 
याप्रमाणे एकूण २४ ्क्के आरक्षण देण्यात आले होत.े त्यानींतर महाराषट्र 
आरक्षण अचधननयम २००१ च्या कलम ५ मध्ये पदोन्नती मधील आरक्षणाची 
तरतदू करण्यात आली. त्यानसुार ददनाींक २५ म े २००४ च्या शासन 
ननणभयानसुार अनसुचूचत िाती १३ ्क्के, अनसुचूचत िमाती  ७ ्क्के, 
ववमकु्त िाती (अ) ३ ्क्के, भ्क्या िमाती (ब) २.५%, भ्क्या िमाती 
(क) ३.५ ्क्के, भ्क्या िमाती (ड) २ ्क्के व ववशषे मागास प्रवगभ २ ्क्के 
याप्रमाणे एकूण ३३ ्क्के आरक्षण पदोन्नतीमध्ये देण्यात आले आहे. 
आरक्षण अचधननयम आरक्षण २००१ ला माननीय उच्च न्यायालय, मुींबई येथ े
आव्हान देण्यात आले होत.े माननीय उच्च  न्यायालयाने त ेप्रकरण महाराषट्र 
प्रशासकीय न्यायाचधकरण, मुींबई याींच्याकड े वगभ केले. महाराषट्र प्रशासकीय 
न्यायाचधकरण मुींबई याींनी ददनाींक २८.११.२०१४  रोिीच्या ननणभयान्वये 
महाराषट्र आरक्षण अचधननयम २००१ अवधै ठरवनू तो रद्द केला. मा.महाराषट्र 
प्रशासकीय न्यायाचधकरण, मुींबई याींच्या या ननणभया ववरोधात राज्य शासनाने 
माननीय उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् वप्ीशन क्रमाींक २७९७/२०१५ दाखल 
केली. त्यावर माननीय उच्च न्यायालयाने ददनाींक ४ ऑगस्् २०१७ रोिी 
ददलेल्या ननणभयानसुार आरक्षण अचधननयम २००१ च्या वधैतचेा प्रचन खुला 
ठेवनू पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणारा ददनाींक २५ मे २००४ चा शासन ननणभय 
रद्द केला.माननीय उच्च न्यायालय मुींबई याींच्या ददनाींक ४.८. २०१७ च्या 
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ननणभयाववरोधात राज्य शासनाने माननीय सवोच्च न्यायालयात ववशषे 
अनमुती याचचका क्रमाींक २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. ददनाींक २२ माचभ 
२०२१ च्या शासन ननणभयान्वये माननीय मखु्य सचचव याींच्या अध्यक्षतखेाली 
मागासवगीयाींची पदोन्नती व सरळ सेवेमधील प्रतीननचधत्वा ची व 
मागासलेपणाची मादहती सींकमलत करून त्याींचे शासन सेवेतील आरक्षण 
ननजचचत करण्यासाठी सममती गदठत करण्यात आली होती.   या सममतीने 
सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे ददनाींक २९ सप् े्ंबर २०२१ रोिी माननीय 
सवोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने शपथपि दाखल करण्यात आल े
होत.े त्यानींतर शासनाने घेतलेल्या ननणभयानसुार तसेच माननीय सवोच्च 
न्यायालयातील सरकारी वकील व ज्येषठ ववचधज्ञ याींच्या  सल्ल्यानसुार 
ददनाींक १८ ऑक््ोबर २०२१ रोिी राज्य शासनाच्या वतीने सधुाररत शपथपि 
माननीय सवोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. सधुाररत 
शपथपिामध्ये आरक्षण अचधननयम ,२००१ अनसुार अनसुचूचत िाती, 
अनसुचूचत िमाती, ववमकु्त िाती(अ), भ्क्या िमाती (ब), भ्क्या िमाती 
(क), भ्क्या िमाती (ड) व ववशषे मागास प्रवगभ याींना पदोन्नतीमध्ये 
देण्यात आलेले आरक्षण कायम ठेवण्याची ववनींती मा.सवोच्च न्यायालयास 
करण्यात आली आहे.  सदर याचचकेवर माननीय सवोच्च न्यायालयत ददनाींक 
१८ िानेवारी २०२१ रोिी झालेल्या सनुावणीत माननीय सवोच्च न्यायालयाने 
ननजचचत केलेल्या १० मदु्दयाींवरील सनुावणी पणूभ झाली असनू प्रकरण 
ननकालासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

दहांगोली जजल््यािील सािवजतनि बाांधिाम विभागाअांिगवि  
झालेल्या िामाांबाबि 

  

(४८) *  ३२४९१   श्री.चांििाांि ऊफव  राजुभयै्या रमािाांि निघरे (बसमि) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल््यातील सावभिननक बाींधकाम ववभागा अींतगभत परळी-गुींडा-
करींिी-प्रजिमा १८ रस्त्याच े०७/०० त े११/५०० व १३/५०० त े२१/५०० मधील 
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रस्त्याींचे काम हे अत्यींत ननकृष् दिाभच ेझाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील रस्त्याींवर िागोिागी मोठे खड्ड ेअसनू ग्रामस्थ व 
वाहन चालकाींना गरैसोईला सामोरे िावे लागत असल्याने त्याबाबत सींबींचधत 
ववभागाकड ेतक्रारी दाखल केल्या आहेत, हे ही खरे आहे का, 
(३) असल्यास, सदरील कामाची पाहणी गणु ननयींिण मींडळाने केली आहे, हे 
ही खरे आहे का, 
(४) असल्यास, गणु ननयींिण मींडळामाफभ त कामाची गणुवत्ता तपासणी करून 
सींबींचधत कीं िा्दार व अमभयींता याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

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

२०२१ मधील अनतवषृ्ीमळेु सदर रस्त्यावर काही प्रमाणात खड्ड े
पडले होत.े त्याअनषुींगाने गावकरी मींडळी गुींडा व करींिी याींची तक्रार 
कायभकारी अमभयींता, सावभिननक बाींधकाम ववभाग, दहींगोली याींचे कायाभलयास 
ददनाींक २९/०९/२०२१ रोिी प्राप्त झाली आहे. सद्यजस्थतीत रस्त्याचा हा भाग 
दळणवळणासाठी सरुक्षक्षत असनू वाहतकु सरुळीत चाल ूआहे. 
(३) होय. हे खरे आहे.  
कामाची पाहणी दक्षता व गणु ननयींिण मींडळ, औरींगाबाद याींचेमाफभ त 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) काम ननकषाप्रमाणे पणूभ केले असल्याने कायभवाही करण्याचा प्रचन 
उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल््यािील मभिांिी तनजामपूर शहर महानगरपामलिेने मे.टोरांट 
पॉिर मलममटेि िां पनीस आिारलेल्या िर आणण थिबािीबाबि 

  

(४९) *  ३४८८७   श्री.रईस शखे (मभिांिी पिूव) :  सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषट्र राज्य ववद्यतु ववतरण कीं पनीद्वारे मभवींडी शहरातील वीि 
परुवठ्याकररता ्ोरीं् पॉवर मलमम्ेड नामक खािगी कीं पनी सोबत महाराषट्र 
शासन तसेच मभवींडी ननिामपरू शहर महानगरपामलका याींच्यासमवेत कर 
आकारणी सींदभाभत करार करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, झालेल्या करारानसुार मभवींडी ननिामपरू शहर 
महानगरपामलकेने मे.्ोरीं् पॉवर कीं पनीस आकारलेला कर आणण थकबाकी 
रु.२८५,०४,७२,३१२/- महाराषट्र शासन नगरववकास ववभाग शासन ननणभय 
क्र.मभननम-२०१८/पा.क्र.७७/नवव.२३, ददनाींक २७ मे, २०१९ अन्वये माफ 
करण्यात आला आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागररकाींच्या दहतावह तसेच महापामलकेची आचथभक जस्थती 
पाहता सदरचा शासन ननणभय रद्द करण्यासाठी लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १४ 
िुल,ै २०२० रोिी मा.मखु्यमींिी महोदय, ददनाींक २ फेब्रवुारी, २०२१ रोिी 
मा.अध्यक्ष, महाराषट्र ववधानसभा आणण ददनाींक ११ फेब्रवुारी, २०२१ रोिी 
ऊिाभमींिी याींना ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायभवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) महाराषट्र राज्य ववद्यतु ववतरण कीं पनी व मे. ्ोरीं् 
पॉवर कीं पनी याींच्यातील करारानसुार मभवींडी महानगरपामलका क्षेिात मे. ्ोरीं् 
पॉवर कीं पनी याींच्यामाफभ त ददनाींक २६.०१.२००७ पासनू ववद्यतु ववतरण 
करण्यात येत,े ही वस्तजुस्थती आहे. तथावप, मभवींडी शहर महानगरपामलका व 
मे. ्ोरीं् पॉवर मल. कीं पनी याींच्यामध्ये कर आकारणी सींदभाभत कोणताही 
करार झाला नसल्याच ेमहानगरपामलकेने कळववले आहे.   
(२) राज्य मींिीमींडळाने ददनाींक २९.११.२०१८ च्या घेतलेल्या ननणभयानसुार 
मभवींडी ननिामपरू शहर महानगरपामलका याींनी महाववतरण कीं पनीची फ्रें चायिी 
मे. ्ोरीं् पॉवर कीं पनीवर ववतरण रोदहि, एल्ी पोल, एच्ी पोल, भमूीगत 
वाहीन्या यावर आकारलेला मालमत्ता कर रु. २८५.०५ को्ी (चाल ूमागणी व 
थकबाकी) यासह भईूभाड े भरण्याबाबतची बिावलेली नो्ीस रद्दबातल ककीं वा 
ननरहभ करण्यास मींिूरी प्रदान करण्यात आली. सदर ननणभयाच्या 
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अमींलबिावणीच्या अनषुींगाने नगर ववकास ववभागामाफभ त ददनाींक २७.०५.२०१९ 
चा शासन ननणभय ननगभममत करण्यात आला आहे.  
(३) व (४) अशा प्रकारची ववववध ननवेदने शासनास प्राप्त झाली आहेत ही 
वस्तजुस्थती आहे. 

सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात िनदहत याचचका व रर् 
याचचका दाखल झाल्या असनू सद्यजस्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ 
आहे.   
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्याि अतििषृ्ट्टीमुळे रस्तिे ि पुलाांची झालेली दरुिस्तथा 
  

(५०) *  ३३९४१   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.चांििाांि (भाऊ) तन ांबाजी 
पाटील (मकु्िाईनगर), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), श्री.प्रिाप सरनाईि 
(ओिळा माजजििा) :   सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात ववशषेत: िळगाींव जिल्हयातील पाचोरा-भडगाींव, कोल्हापरू, 
साींगली, सातारा, रत्नाचगरी, मस ींधुदगुभ, मुींबई, ठाणे, पणेु, रायगड इत्यादद 
अनेक जिल्हयात ददनाींक २१ िुल,ै २०२१ त े ददनाींक २५ िुल,ै २०२१ या 
दरम्यान झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु अनेक रस्त्याींचे व पलुाींचे नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रस्त्याींच्या व पलुाींच्या 
पनुबाींधभणीसाठी कोणती कायभवाही केली वा करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर अनतवषृ्ीमळेु खराब झालेल्या रस्त े व पलुाींच्या दरुुस्तीचा प्राप्त 
प्रस्ताव ननकड, ननधी व ननकषाींच्या अधीन राहून मींिूरी प्रदान करण्याच े
ननयोिन आहे. तथावप, सदर  अनतवषृ्ीमध्ये नादरुुस्त झालेल्या रस्त्याींवर 
तात्परुत्या दरुुस्तीची कामे हाती घेऊन सवभ रस्त े वाहतकुीसाठी सजुस्थतीत 
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ठेवण्यात आले असनू वाहतकु सरुळीत सरुु आहे.  
(३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मुांबईिील छ्पिी मशिाजी महाराज आांिरराष्ट्रीय विमानिळ 
पररसरािील ८० हजार झोपियाांच्या पुनविविासाबाबि 

  

(५१) *  ३२५९०   श्री.सांजय पोिनीस (िमलना) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील छिपती मशवािी महाराि आींतरराषट्रीय ववमानतळ पररसरातील 
८० हिार झोपडयाींच्या पनुववभकासाच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता ददली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनुववभकासासींबींधी अचधसचूना िारी करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर झोपडपट्टीवामस ींयाचे झोपडपट्टी पनुवभसन योिनेअींतगभत 
कोणत्या दठकाणी व कधीपयतं पनुवभसन केले िाणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) छिपती मशवािी महाराि आींतरराषट्रीय 
ववमानतळाच्या (CSMIA) अचधसचूचत क्षेिाच्या मींिूर ववकास ननयींिण 
ननयमावलीमधील फेरबदलास महाराषट्र प्रादेमशक व नगर रचना अचधननयम-
१९६६ च्या कलम ३७(१कक)(ग) खाली मींिूरी देणेबाबत  ददनाींक २९ िून, 
२०२१ रोिी अचधसचूना प्रमसध्द करण्यात आली आहे. सदर अचधसचूनेनसुार 
ववमानपत्तन प्राचधकरणाच्या िागेवरील झोपडीधारकाींच्या पनुवभसनाची 
कायभवाही  मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाच्या स्तरावर ननयोजित 
आहे. 
(३) व (४) सदर झोपडपट्टी धारकाींच्या पनुवभसनासाठी सद्यजस्थतीत मुींबई 
महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाकडून वप्रममयर कीं पाऊीं ड, कुलाभ (प), मुींबई 
येथील प्रत्यक्ष िागेवर बाींधण्यात आलेली बाींधकामे झोपडपट्टी पनुवभसन 
प्राचधकरणाकडून “िसे आहे तशा” जस्थतीत हस्ताींतरीत करुन घेणेबाबतची 
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कायभवाही करण्यात आली आहे. सदर झोपडपट्टी पनुवभसनासाठी आवचयक त्या 
इतर िागा/सदननका उपलब्ध करून घेऊन  पनुवभसनाची कायभवाही सत्वर 
करण्याच्या दृष्ीने मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरण प्रयत्नशील आहे. 

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

मुांबई महानगरपामलिेने २७०० मम.मी. व् यासाच् या बब्रटीशिालीन 
जलिादहन् या भांगाराि िाढल्याबाबि 

  

(५२) *  ३५६५९   अॅि.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्रीमिी मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), 
अॅि.राहुल दढिले (नामशि पिूव) :  सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपामलकेने २७०० मम.मी. व् यासाच् या त्रब्र्ीशकालीन 
िलवादहन् या भींगारात काढल् या असनू १० हिार मेट्रीक ्न विनाच् या 
िलवादहन् याींच् या ववक्रीतनू पामलकेला ३२ को्ी रुपये ममळाले असल् याचे माहे 
ऑगस् ्, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी ननयमानसूार ननववदा न काढता या िुन् या 
िल वादहन् याींची ववक्री परस् पर करण् यात आल् याचे ननदशभनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सध् याचा भींगार सामानाचा बािार भाव ४८ रुपये ककलो 
असतानाही सन २०२० नसूार ही ववक्री ३२ रुपये ककलोने करण् यात आल् याने 
महापामलकेला १५ को्ी रुपयाींचे नकुसान झाल् याचे आढळून आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने ववना ननववदेद्वारे ववक्री 
करणाऱ् या अचधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



74 

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने १८०० मम.मी. व्यासाच्या 
१०,०१८ मेट्रीक ्न विनाच्या त्रब्र्ीशकालीन िलवादहन्या भींगारात काढल्या 
असनू, सदर भींगारमालाच्या रु. ३२.२६ को्ी इतक्या रकमेने ववक्री करण्याच े
काम द्ववैावषभक करारान्वये ननयकु्त कीं िा्दारामाफभ त करण्यात येत असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने महानगरपामलकेची रुग्णालये, प्रसतुीगहेृ, 
दवाखान,े ववभाग कायाभलये व ववववध खाती येथील १६ ववववध प्रकारच्या 
भींगारमालाची ववल्हेवा् लावण्याकररता ई-ननववदा मागवनू माहे डडसेंबर, २०२० 
त े डडसेंबर, २०२२ अशा कालावधीकररता स्थायी सममतीच्या मींिुरीनसुार 
कीं िा्दाराची ननयकु्ती करुन सदर कामासाठी द्ववैावषभक करार करण्यात 
आला. 
    सदर ननववदा/कीं िा्ाींतगभत या दोन वषांच्या कालावधीत महानगरपामलकेने 
गहृीत धरलेल्या अींदाजित विनाच्या भींगारमालाची तसेच त्या कालावधीत 
ननमाभण होऊ शकणाऱ्या अनतररक्त विनाच्या भींगारमालाची ववल्हेवा् 
करण्याची तरतदू असल्याने सदर ननववदा/कीं िा्ान्वये, िलवादहनीच्या 
प्रकारासाठी (एम.एस. धातसूाठी) ननयकु्त कीं िा्दारास िलवादहन्या भींगारात 
काढण्याच ेकाम स्थायी सममतीची मींिुरी घेऊन देण्यात आल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
      सन २०२० च्या ई-ननववदा प्रकक्रयेनसुार ११ प्रनतसादात्मक 
ननववदाकाराींकडून प्राप्त झालेल्या स्पधाभत्मक दराींमधून उच्चतम दरानसुार १६ 
ववववध प्रकारच्या भींगारमालासाठी दर ननजचचत करण्यात आले व त्यानसुार 
द्ववैावषभक करार करण्यात आला. 
     सबब ननजचचत केललेे दर दोन वषांच्या कीं िा् कालावधीसाठी जस्थर 
असल्याने सींबींचधत कीं िा्दाराला रु. ३२.२१ प्रनत कक.गॅ्र. इतक्या दराने 
ववल्हेवा् लावण्याचे काम देण्यात आले असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
(४) सदर प्रकरणी चौकशी करण्याचा प्रचन उद्भ् ावत नाही. तथावप मे.गरीब 
नवाि कॉपोरेशन व मे.नवाब कॉपोरेशन या कीं पन्याींनी सदर प्रकरणी 
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महानगरपामलके ववरोधात मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचचका व 
त्याअनषुींगाने मा.सवोच्च न्यायालयात केलेले याचचका/अपील मा.न्यायालयाींनी 
फे्ाळले असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
जानेफळ (जज.बुलढाणा) येथील बायपास मागावची दरुिस्तथा झाल्याने 

अपघाि होण्याच्या घटनाांमध्ये िाढ होि असल्याबाबि 
  

(५३) *  ३३४७४   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :  सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िानेफळ (जि.बलुढाणा) येथील बायपास मागाभची दरुवस्था झाली असनू 
िागोिागी मोठ-मोठे खड्ड े पडल्याने अपघात होण्याच्या घ्नाींमध्ये वाढ 
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बायपास मागाभची तातडीने दरुुस्ती करण्यासींदभाभत 
शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) िानेफळ येथील (जि.बलुढाणा) बायपास मागाभवर 
काही प्रमाणात खड्ड ेपडले आहेत, हे  खरे आहे. 
       िानेफळ गावातनू िाणारा रस्ता राषट्रीय महामागभ ५४८ सी चा भाग 
म्हणून सडक पररवहन व रािमागभ मींिालय (MoRTH) माफभ त मींिूर 
करण्यात आला व त्याचे काम महाराषट्र राज्य रस्त ेववकास महामींडळ (मयाभ.) 
माफभ त पणूभ करण्यात आले आहे. 
     िानेफळ येथील बायपास MoRTH माफभ त मींिूर न झाल्याने त्याचे 
बाींधकाम करण्यात आले नाही. तथावप सद्य:जस्थतीत िानेफळ गावातनू 
िाणारा रस्ता राषट्रीय महामागभ ५४८ सी ची सधुारणा झाल्याने बहुताींश 
वाहतकू िानेफळ गावातनूच िात आहे व िानेफळ गावातनू वाहतकूीस 
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कोणताही अडथाळा नाही. त्यामळेु िानेफळ येथील बायपासचा नततकासा 
वाहतकूीसाठी वापर केला िात नाही. म्हणून सदर बायपासची डागडूिी 
करण्यासाठी सद्य:जस्थतीत आवचयकता वा्त नाही. 

तसेच महाराषट्र राज्य रस्त ेववकास महामींडळ (मयाभ.) कड ेMoRTH 
माफभ त सदर बायपास देखभाल व दरुुस्तीसाठी कोणताही ननधी उपलब्ध 
नसल्याने व सदर रस्ता राषट्रीय महामागभ ५४८ सी चा भाग म्हणून मींिुर न 
झाल्याने सदर मागाभची देखभाल व दरुुस्ती करणे या ववभागामाफभ त शक्य 
झाले नाही. तथावप दरुुस्तीच्या ननधीच्या अचधन राहुन भववषयात सदर 
बायपासचा वाहतकूीसाठी वापर होईल असे ग्रा्य धरुन खड्ड ेभरण्याचे काम 
करण्यात येईल. 

सदर रस्त्यावर अपघाताच्या घ्नाींमध्ये वाढ झाल्याचे या 
कायाभलयाच्या ननदशभनास आले नाही. 
(२) दरुुस्तीच्या ननधीच्या अचधन राहुन रस्ता दरुुस्तीची कायभवाही करण्यात 
येईल. 
(३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
अांजनगाि सुजी (जज.अमराििी) येथील राष्ट्रीय महामागाविर प्रिासी 

तनिारा ि पथददिे उभारण्याबाबि 
  

(५४) *  ३४०३९   श्री.बळिांि िानखि े(दयावपरू), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराि दषक्षण), श्रीमिी सलुभा 
खोििे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगिपरूी), श्री.सांजय जगिाप (परुांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अींिनगाव सिुी (जि.अमरावती) येथील राषट्रीय महामागभ ५४८ सी या 
महामागाभवर नॅशनल हायवे ऑथोरर्ीने एका वषाभपवूी पथददवे बसवले असनू, 
या पथददव्याींच्या देखभालीसाठी येथील नगरपामलकेकड े हस्ताींतरण केल े
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अींिनगाव सिुी तालकु्यातील परतवाडा त ेअको् ५४८ सी राषट्रीय 
महामागाभवरील येणाऱ् या पाींढरी, सातगेाव, चौसाळा, हसनापरु, अडगाव, 
भींडारि, तरुखेड आदी गावाच्या थाींब्यावर प्रवाशी ननवारा उभारण्यात आले 
नसल्याने तसेच उभारण्यात आलेले पथददवे सरुु नसल्याने अींधारातनू मागभ 
काढावा लागत असल्याने प्रवाशाींची खूप गरैसोय होत असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०२१ मध्ये व त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन अींिनगाव सिुी तालकु्यातील 
राषट्रीय महामागाभवर येणाऱ् या गावामध्ये प्रवाशी ननवारा व पथददव े
उभारण्याबाबत कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रचनाशी सींबींचधत अको्-अींिनगाींव-परतवाडा रा.म.क्र.५४८ सी रस्त्याच्या 
उन्नतीकरण व पनुस्थाभपनेच्या कामामध्ये अींिनगाींव सिुी तालकु्यातील 
पाींढरी, सातगेाींव, चौसाळा, हसनापरू, अडगाींव, भींडारि, तरुखेड गावाींच्या 
थाींब्यावर प्रवासी ननवारे उभारण्याचे काम समाववष् नसल्याने प्रवासी ननवारे 
उभारण्यात आलेले नाहीत. 
     अींिनगाींव सिुी तालकु्यातील लखाड व अींिनगाींव सिुी येथील 
उभारण्यात आलेले पथददवे दद.१७.१२.२०२० रोिी ग्रामपींचायत, लखाड व नगर 
पररषद, अींिनगाींव सिुी याींना हस्ताींतरीत करण्यात आले आहेत.  परींत ु
ग्रामपींचायत, लखाड व नगरपररषद, अिनगाींव सिुी याींनी महाराषट्र राज्य 
वीि ववतरण कीं पनीकडून सदर पथददव्याींना ववद्यतु परुवठा घेऊन िोडणी 
केली नसल्यामळेु पथददवे बींद आहेत. तथावप, सद्यजस्थतीत त्याींचेकडून वीि 
िोडणी करण्यासाठीची आवचयक कायभवाही सरुु आहे.  
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(३) अींिनगाींव सिुी तालकु्यातील राषट्रीय महामागाभवर येणाऱ् या पाींढरी, 
सातगेाींव, चौसाळा, हसनापरू, अडगाींव, भींडारि, तरुखडे गावाींच्या थाींब्यावर 
प्रवासी ननवारा व पथददवे तसेच अींिनगाींव शहरात (VUP) अींडरपास 
उभारण्याच्या कामाचा कें द्रीय रस्त ेपररवहन मींिालयाच्या सन २०२१-२२ च्या 
वावषभक ननयोिन आराखडयामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यानसुार 
सदर कामे हाती घेण्याच्या दृष्ीने पढुील आवचयक कायभवाही  सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

हिपसर (जज.पुणे) येथील धोिादायि पुलाबाबि 
  

(५५) *  ३३८८३   श्री.सतुनल दटांगरे (ििगाि शरेी) :  सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) हडपसर (जि.पणेु) रस्त्यावरील माींिरी खदुभ त ेमाींिरी बदु्रकु ला िोडणारा 
पलू धोकादायक झाला आहे, हे खरे आहे का, 
(२) सदर, पलुाची उींची कमी असल्यामळेु पावसाळ्यात नदीची पातळी 
वाढल्यास नागररकाींना पलुावरून वाहनाींनी रहदारी करण्यास धोका ननमाभण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे का, 
(३) सदर पलुाच ेदोन्ही बािूींचे कठड ेतु् लेले आहेत, हे ही खरे आहे का, 
(४) असल्यास, शासनाकडून नवीन पलू बाींधकाम कररता कोणती कायभवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी तसेच सदर काम ककती कालावधीत पणूभ होणार 
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) होय, सदर दठकाणी अजस्तत्वातील पलुाला समाींतर नवीन पलु 
बाींधणेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असनू कायांरभ आदेश देण्यात आलेले 
आहेत. सद्यजस्थतीत सींकल्पन मींिुरीची कायभवाही पणुभ झाली असनु पलुाच े
काम सरुु करण्यात येत आहे. सदर पलुाच ेकाम  दोन वषाभत पणुभ करणेचे 
ननयोिन आहे. 

----------------- 
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परभणी जजल््याि औांढा नागनाथ या राज्यमागव ि झरी िे आसेगाि 

फाटा या रस्तत्याच ेिामाबाबि चौिशी िरण् याबाबि 
  

(५६) *  ३३३७२   श्रीमिी मेघना सािोरे बोिीिर (जजांिरू) :   सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल््यात झरी त ेदधुगाव आसेगाव या मागे औींढा नागनाथ या 
राज्यमागाभस राज्य शासनाने काही मदहन्यापवूी मींिुरी  ददली होती व 
त्यानींतर  झरी त ेआसेगाव फा्ा या दरम्यानच्या १२ ककलोमी्र रस्त्याच्या 
कामासाठी १२ को्ी रुपयाींचा ननधीही मींिूर करण्यात आला होता माि 
सद्यजस्थतीत या रस्त्याची अवस्था अत्यींत दयनीय झाली असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये व त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर काम काळ्या यादीतील कीं िा्दाराने केले असल्याचे 
ननदशभनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाची वररषठ स्तरावर चौकशी करून शासनाने 
सींबींचधताींवर कोणती कठोर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास , ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे. 
      प्रचनाधीन १३ कक.मी. लाींबीपकैी  ४.०५ कक.मी. लाींबी सजुस्थतीत आहे. 
०.९५ कक.मी. लाींबीमध्ये काम प्रगतीपथावर आहे. उवभररत ८.०० कक.मी. 
लाींबीमध्ये कामाची ननववदा प्रक्रीया पणूभ करून काम कायाभन्वयीत करणेच े
ननयोिन आहे. सद्यजस्थतीत  सदर लाींबीत तात्परुत्या स्वरूपात दरुूस्ती 
करण्यात येत असनू रस्ता वाहतकुीस सजुस्थतीत ठेवण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील आरे िसाहिीिील िेल्टीपािा, चाफ्याचापािा, गािदेिीपािा या 
आददिासी पाड्यािील आददिासीांच ेपुनिवसन िरण्याबाबि 

  

(५७) *  ३२४९८   श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाव), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी) :   
सन्माननीय गहृमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडडलोपािीत िमीन, पाड े असलेल्या आददवासीींचे पनुवभसन अन्य 
दठकाणी करण्याच्या शासनाच्या ननणभयास मुींबईतील आरे वसाहतीतील 
केल््ीपाडा, चाफ्याचापाडा, गावदेवीपाडा या आददवासी पाड्यातील 
आददवासीींच्या शकेडो कु्ुींत्रबयाींनी ववरोध केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरे वसाहतीतील उक्त पाड्यातील आददवासीींच े पनुवभसन 
िवळपासच्या इतरि िागवेर करुन त्रबगर आददवासीींचे प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
िागेवर पनुवभसन केले िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व उपिीववका िींगलावर अवलींबनू 
असलेल्या अनेक वषांपासनू वपढयाींन वपढया पाड्याींच्या िममनीवर राहत 
असलेल्या आददवासीींच ेपनुवभसन इतरि करण्याच्या आददवासीींच्या ववरोधाच्या 
अनषुींगाने व शासनाकड े त्याींनी ननवेदनाव्दारे केलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने 
कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री.दिलीप वळसे पाटील : (१), (२) व (३) दिन ांक 26.11.2008 रोजी 
मुांबईवर झ लेल्य  अतिरेकी हल्ल्य नांिर र ज्य श सन ने र ष्ट्रीय सरुक्ष  
िल च्य  धिीवर फोसस वन कम ांडो पथक ची तनर्मसिी केली आहे. त्य स ठी 
कृषि, पश ु सांवधसन, िगु्ध व्यवस य व मत््य षवक स षवभ ग च्य  
अधधपत्य ख लील आरे प्रश सन ने मुांबई उपनगर ि त्य ांच्य  अखत्य रीि 
असलेली ९८.६ एकर जर्मन गहृ षवभ ग च्य  फोससवन षवशिे सरुक्ष  पोलीस 
पथक स ठी दिली. श सन ने िेव ू केलेल्य  य  ज गेि पवू सप र प सनू 
केलट्ीप ड -१, केलट्ीप ड -२ व च फ्य च  प ड  हे आदिव सी प ड ेअस््ित्व ि 
असल्य ने प्रत्यक्ष कसरि व कव यिी आणि षवकर्सि ससुज्ज यांत्रि सदहि 
प्रर्शक्षि य  अपऱु्य  ज गी अशक्य होि आहे. ि रुगोळ , ्फोटके, फ यररांग 
रेंजच्य  प्रर्शक्षि च्य  वेळी आजू ब जूच्य  व्िीस धोक  पोहोचण्य च  सांभव 
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असल्य ने त्य ांच्य  सरुक्षक्षििचे  प्रश्न तनम सि होिो. त्य मळेु म . मखु्यमांत्री, 
मह र ष्ट्र र ज्य य ांच्य  अध्यक्षिखे ली दिन ांक 21.09.2021 रोजी झ लले्य  
बठैकीि ठरल्य नसु र म्ह ड म फस ि सिर आदिव सी प डय ांिील प त्र 
आदिव सीांचे पनुवससन फोसस वन च्य  निुन षवक स आर खड्य ि य  
प्रयोजन स ठी आरक्षक्षि करण्य ि आलेल्य  प च एकरच्य  ज गेमध्ये करण्य च े
तनयोस्जि असनू बबगर आदिव सीांच े पनुवससनPAP अांिगसि उपलब्ध 
असलेल्य  म्ह ड कडील सितनक ांमध्ये जवळच्य  क्षते्र ि करण्य चे तनयोस्जि 
आहे. त्य स ठी झोपडपट्टी पनुवससन प्र धधकरि आणि सक्षम प्र धधकरि, 
अतिक्रमि तनष्ट्क सन, य ांनी आदिव सी प ड्य ांचे सवेक्षि करुन आदिव सी व 
बबगर आदिव सी प त्रि  तनस्श्वि कर वी व त्य स ठी आदिव सी षवक स 
षवभ ग चे सहक यस घ्य वे, असेही सिर बठैकीि ठरले आहे. त्य निुांग ने 
झोपडपट्टी पनुवससन प्र धधकरि षवभ ग च े उप स्जल्ह धधक री य ांनी दिन ांक 
08.12.2021 रोजी बठैक घेिली असनु य  बठैकीि फोसस वन हद्दीिील 
आदिव सीांच्य  पनुवससन स ठी आदिव सी / बबगर आदिव सी अशी प त्रि / 
अप त्रि  आदिव सी सांशोधन व प्रर्शक्षि षवभ ग य ांच्य  मििीने ठरविेब बि 
तनस्श्चि करण्य ि आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवि न ही. 
  

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

मुांबई इमारि ि दरुुस्तिी मांिळाच्या जुन्या इमारिीांच्या पुनविविासािून 
ममळालेल्या सदतनिा िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(५८) * ३४७१८ श्री.षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहिेंि ठािूर (िसई), 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर) : सन्माननीय गहृतनमावण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई इमारत व दरुुस्ती मींडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या िुन्या 
इमारतीींच्या पनुववभकासातनू ममळालेल्या सदननका बहृत्सचूीवरील गरिू 
नागररकाींऐविी दसुऱ्याच व्यक्तीला देऊन गरैव्यवहार झाल्याची बाब माहे 
िुल,ै २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, पररणामी म्हाडाच्या पनुववभकमसत इमारतीींमधील सदननकाींच्या 
ववतरणास मा.गहृननमाभण मींत्रयाींनी स्थचगती ददलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त गरैव्यवहारची सींपणूभ चौकशी करण्यात आली 
असल्यास चौकशीत काय आढळून आले व दोषी अचधकारी/कमभचारी याींचवेवरुद्ध 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

िॉ. जजिेंि आव्हाि : (१) हे खरे नाही. 
(२) बहृतसचुीवरून गाळे ववतरीत करताना ससुिुता आणण्याच्या 
दृजष्कोनातनू कायभपध्दती ठरववण्यासाठी दद.०२.०७.२०२१ रोिी स्थचगती 
देण्यात आली होती. उपाध्यक्ष  तथा मखु्य कायभकारी अचधकारी, महाराषट्र 
गहृननमाभण व क्षिे ववकास प्राचधकरण याींनी बहृतसचुीवरील गाळे पारदशभकपणे 
ववतरण करण्याबाबत दद.२७.०७.२०२१ रोिी पररपिक ननगभममत केल्यानींतर 
दद.०९.०९.२०२१ रोिी स्थचगती उठववण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

म्हािा मांिळाने ना हरिि प्रमाणप् ददलेल्या  
प्रिल्पाांना गिी ममळणेबाबि 

  

(५९) *  ३२५६०   श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांिोशी) :  सन्माननीय गहृतनमावण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडा मींडळाने ना हरकत प्रमाणपि ददलेल्या ७९३ पनुववभकास 
प्रकल्पातील ५३ प्रकल्प सद्यजस्थतीत प्रलींत्रबत असनू यापकैी २६ प्रकल्पाींच े
काम समुारे १० वषाभपके्षा अचधक काळ बींद असल्याप्रकरणी म्हाडाने सींबींचधत 
ववकासकाींना ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास कारणे दाखवा 
नो्ीस बिाववण्याचा ननणभय घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी ५० ्क्क्याहून अचधक प्रकल्पाींचे काम बींद 
असण्याची सवभसाधारण कारणे काय आहेत, यामळेु ककती रदहवाशी कु्ुबाींच े
नकुसान झाल्याचे ननदभशनास आले आहे, 
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(३) असल्यास, उक्त २६ रखडलेल्या प्रकल्पास गती तसेच रदहवाशी कु्ुींबाच े
पनुवभसन करण्याकररता शासनाने तथा म्हाडाच्या मुींबई मींडळातफे कोणती 
कायभवाही केली वा करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) तसेच, उक्त प्रकल्प राबववण्यास ववकासक तयार नसेल तर अशा वेळी 
शासनाने त्वरीत प्रकल्प ताब्यात घेऊन स्वत: राबववणेबाबत कोणती कायभवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
िॉ. जजिेंि आव्हाि : (१) हे खरे आहे. ७९७ पनुववभकास प्रकल्पाींपकैी, १९ 
प्रकल्पाींचे काम समुारे दहा वषांपासनू रखडल्याचे आढळून आले आहे. 
(२) सींस्था व ववकासक याींच्यामध्ये अींमलात आलेल्या पनुववभकास 
करारनाम्यानसुार गाळेधारक/भाडकेरू याींना देय असलेले मामसक भाड,े कॉपभस 
फीं ड वेळेत अदा करणे, पनुरभचचत इमारतीच े बाींधकाम वेळेत पणूभ करणे इ. 
बाबीींची ववकासकाकडून वेळेत पतूभता केली िात नाही. त्यामळेु सींस्था व 
ववकासक याींच्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यामळेु प्रकल्प रखडल्याच े
ननदशभनास आले आहे. अशा रखडलेल्या प्रकल्पाींमळेु एकूण१०९८ कु्ूींबे बाचधत 
झाल्याचे आढळून आले आहे. 
(३) रखडलेल्या बाींधकाम प्रकल्पाींना आचथभकदृष्या व्यवहायभ व वधभनक्षम 
करण्याकररता व चालना देण्याकररता शासनाने दद. २०.०८.२०१९ अन्वये 
आचथभकदृषट्या दबुभल(EWS)/ अल्प उत्पन्न ग्(LIG) व मध्यम उत्पन्न 
ग्(MIG) करीता अचधमलु्य आकारणीमध्ये अनकु्रमे ५०% व २५% ची सू्  
व ववकास शलु्क (डवे्हलपमें् सेस ७%) मध्ये पणूभतः सु्  पढुील दोन 
वषांकरीता प्रदान केलेली होती. 

तसेच नगर ववकास ववभागाने दद.१४.०१.२०२१ रोिीच्या शासन 
ननणभयान्वये प्रचमलत वव.नन. व प्रो. ननयमावलीनसुार अनतररक्त च्ईक्षिे 
ननदेशाींकाकररता िमा होणा-या महसलूामध्ये दद.३१.१२.२०२१ पयतं ५०% सू्  
देण्याचे ननदेश ददलेले आहेत. सदरच्या अचधसचूनाींमळेु रखडलेल्या पनुववभकास 
प्रकल्पाींना चालना ममळण्यास मदत झालेली आहे. 
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(४) व (५) उक्त रखडलेल े प्रकल्प राबववण्यास ववकासक तयार नसल्यास, 
सींबींचधत सहकारी गहृननमाभण सींस्था नवीन ववकासकाची ननयकु्ती करून ककीं वा 
स्वयींपनुववभकासाद्वारे ककीं वा म्हाडामाफभ त सदरचा पनुववभकास प्रकल्प राबव ू
शकतात. 

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

आजरा, चांदगि, भुदरगि (जज.िोल्हापूर) िालुक् यामध्ये जांगली टस्तिर 
हत्िीांनी शिेिऱ्याांच्या शिेीच ेिेलेले नुिसान 

  

(६०) *  ३३२३६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आिरा, चींदगड, भदुरगड (जि.कोल्हापरू) तालकु्यामध्ये कनाभ्क 
राज्यातील िींगली ्स्कर हत्तीींचा मोठ्या प्रमाणात उपद्रव मागील १० त े१२ 
वषाभपासनू सरुू असल्यामळेु शतेकऱ्याींच्या शतेीचे मोठ्या प्रमाणावर नकुसान 
होत असल्याने या ्स्कर हत्तीींची मस ींधुदगूभ जिल््याच्या धतीवर कुणकी 
पध्दतीने पकडण्याींची मागणी मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.वने मींिी, 
मा.प्रधान सचचव वने (ववभाग) मखु्य वनसींरक्षक कोल्हापरू (प्रादेशक) याींचेकड े
वेळोवेळी बठैका व ननवेदन े देऊन कायभवाही करण्याची मागणी ददनाींक १६ 
ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा त्या समुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मखु्य वनसींरक्षक (प्रा.) व उप वनसींरक्षक (प्रा.) 
याींचेकड े वेळोवेळी पाठपरुावा करुनही हत्ती प्रनतबींधाबाबत व कोल्हापरू 
हद्दीमध्ये प्रवेश बींदीबाबत कायमस्वरुपी उपाययोिना करण्याबाबत 
लोकप्रनतननधी याींनी सचुना केल्या होत्या त्या अनषुींगाने कोणती कायभवाही 
केली आहे, 
(३) तसेच, हत्तीींकडून होणारी शतेीच्या नकुसानीची नकुसान भरपाई वेळेत 
उपलब्ध होत नसल्याने शतेक-याींच्यामध्ये वन ववभागात ववरोधात प्रचींड 
असींतोषाचे वातावरण ननमाभण झाले वा करण्यात येत असनु याबाबत 
शासनाने कोणती कायभवाही केली आहे काय, तसेच मागील गेल्या ५ वषाभत 
देण्यात आलेल्या नकुसान भरपाईची आकडवेारी काय आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उद्धि ठािरे : (१) कोल्हापरू वनववभागात सध्य:जस्थतीत चींदगड 
तालकु्यात नर-२, मादी-१ व वपल्ल-े२ तसेच आिरा तालकु्यात नर-१ असे 
एकूण ६ हत्तीींचा वावर आहे. सदर हत्ती चींदगड, पा्णे तसेच भदुरगड 
पररसरात शतेीचे नकुसान करीत असल्याच्या घ्ना ननदशभनास आल्या 
आहेत. 
      स्थाननक लोकप्रनतननधी व कोल्हापरू वनवतृ्तातील अचधकाऱ्याींची 
ददनाींक १९.१०.२०२० रोिी पार पडलेल्या बठैकीत हत्ती हाकारा मोदहम 
राबवनू हत्ती येणाच्या मागाभवर Elephant proof fencing करुन हत्ती 
कोल्हापरू जिल््यात येण्याच ेमागभ बींद करण्याबाबत एकमत झाले. 
(२) सन २०२०-२१ मध्ये हत्ती प्रकल्प या कें द्र परुस्कृत योिनाींतगभत प्राप्त रु. 
२७.०४ लक्ष ननधी मधून मानव हत्ती सींघषभ ्ाळण्यासाठी प्रनतबींधात्मक कामे 
करण्यात आली आहेत. तसेच सन २०२१-२२ करीता रु. १३७.०० लक्षचा 
आराखडा तयार करुन कें द्र शासनाच्या मान्यतसेाठी सादर करण्यात आला 
असनू त्यास अद्याप मींिुरी अप्राप्त आहे. 
(३) प्रचमलत ननयमातील तरतदुीनसुार हत्तीींमळेु होणाऱ्या नकुसानीपो्ी 
सींबींचधत नकुसानग्रस्त शतेकऱ्यास तात्काळ अथभसहाय्य अदा करण्यात येत.े 
त्याकरीता उणे (-) प्राचधकाराची सवुवधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली 
आहे. 
     सन २०१६-१७ त ेसन २०२०-२१ या कालावधीत हत्तीींनी वपकनकुसान 
केल्याच्या ४१८५ घ्ना ननदशभनास आल्या असनू त्यामध्ये सींबींचधत 
शतेकऱ्याींना रु. २३९.२३ लक्ष, मन्यषय मतृ्यचु्या एका घ्नेमध्ये मतृ 
व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसास रु. १२.०० लक्ष व गींमभर / ककरकोळ 
िखमीच्या ६ घ्नाींमध्ये सींबींचधतास रु. ५.७० लक्ष अथभसहाय्य अदा करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रचन उदभवत नाही. 

----------------- 
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मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागावच ेचौपदरीिरणाच े 
िाम सांथगिीने सुरू असल्याबाबि 

  

(६१) *  ३२५३१   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांिोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.सांजय 
पोिनीस (िमलना), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), 
श्री.अजय चौधरी (मशििी) : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि 
उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा राषट्रीय महामागाभचे मागील अनेक वषाभपासनू चौपदरीकरण 
करण्याचे काम अनतशय सींथगतीने सरुू असल्यामळेु महामागाभवर अनेक 
दठकाणी दररोि मोठया प्रमाणात वाहतकुीची कोंडी होवनू अपघाताींच्या 
प्रमाणात वाढ होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यादरम्यान 
ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागाभवर होत असलेल्या सततच्या वाहतकू कोंडीमळेु 
लाखो मल्र इींधन वाया िात असनू नागररकाींना व प्रवाशाींना मोठया 
प्रमाणात शाररररक, मानमसक िास तसेच आचथभक भदंूड सोसावा लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महामागाभच्या दहा ्प्प्याींच ेकाम करणाऱ्या ११ पकैी मोिके 
कीं िा्दार वगळता अन्य कीं िा्दाराींनी ६० ्क्क्याींपयतंही काम केलेले नाही,  
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी महामागाभच े काम तातडीने पणूभत्त्वास 
नेण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली आहे, वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) मुींबई-गोवा राषट्रीय महामागभ क्र.६६ च्या 
पनवेल त े इींदापरू (कक.मी. ० त े कक.मी.८४) या लाींबीतील चौपदरीकरणाच े
काम कें द्र शासनाच्या भारतीय राषट्रीय रािमागभ प्राचधकरणाच्या (NHAI) 
अखत्यारीत येत असनू त्याींचेमाफभ त प्रगतीपथावर आहे.सदर लाींबीतील 
चौपदरीकरणाच े खािगीकरणाींतगभत बाींधा, वापरा व हस्ताींतरीत करा या 
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तत्वावर हाती घेण्यात आलेले काम सींथ गतीने सरुु आहे. तथावप सदर 
उवभरीत काम पणूभ करण्याच्या दृजष्ने प्रचन क्र.४ च्या उत्तरात नमदू 
केल्यानसुार आवचयक कायभवाही हाती घेण्यात आली आहे. 

तसेच महामागाभवर वाहतकू कोंडी व अपघात होऊ नयेत यादृष्ीने 
महामागभ  वाहतकू सदृचय जस्थतीत राखण्यासाठी प्राचधकरणाकडून 
कीं िा्दाराच्या खचाभने व िबाबदारीवर  सवभतोपरी प्रयत्न करण्यात येत 
आहेत, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषट्रीय रािमागभ प्राचधकरण, पनवेल 
याींनी कळववले आहे. 

त्याचप्रमाणे मुींबई-गोवा रा.म.६६ रस्त्याच्या इींदापरू त े झाराप 
(कक.मी.८४/०० त े कक.मी.४५०/१७०) या एकूण ३५५.२८५ कक.मी.लाींबीतील 
चौपदरीकरणाच े काम राज्य शासनाच्या राषट्रीय महामागभ मींडळ,नवी मुींबई 
याींचेमाफभ त (NH,PWD) हाती घेण्यात आले आहे. सदर लाींबीपकैी एकूण 
२१०.५८० कक.मी. लाींबीतील काम पणूभ झाले असनू उवभरीत १४४.७०५ कक.मी. 
लाींबीतील महामागाभच े काम प्रगतीत आहे. तथावप प्रगतीपथावरील लाींबीपकैी 
इींदापरू त ेवडपाले व पशुभराम घा् त ेवाकेड मधील ११७.३६ कक.मी. लाींबीच े
काम सींथगतीने सरुु आहे. परींत ुसदर काम लवकर पणूभ करण्यासाठी ववववध 
स्तराींवर वेळोवेळी आढावा बठैका घेण्यात येऊन प्रचन क्र.४ च्या उत्तरात 
नमदू केल्यानसुार आवचयक कायभवाही करण्यात येत आहे. तसेच 
प्रगतीपथावरील काम करताना वाहतकू कोंडी व अपघात होऊ नयेत, यादृष्ीने 
आवचयक उपाययोिना करुन काम करण्यात येत असनू सद्यजस्थतीत 
महामागभ सजुस्थतीत आहे. 
(३) सद्यजस्थतीत भारतीय राषट्रीय रािमागभ प्राचधकरणामाफभ त (NHAI) 
प्रगतीपथावरील चौपदरीकरणाचे काम समुारे ८८ ्क्के पणूभ झाले असल्याच े
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषट्रीय रािमागभ प्राचधकरण, पनवेल याींनी कळववले 
आहे. 
   तसेच राज्य शासनाच्या राषट्रीय महामागभ मींडळ,नवी मुींबई याींचेमाफभ त 
(NH,PWD) हाती घेण्यात आलेले  इींदापरू त े झाराप या लाींबीतील  १०  
्प्प्याींतील कामाींमधील   ्प्पा क्र.४(कशडेी त े पशुभराम घा्),्प्पा क्रीं .८ 
(वा्ूळ त े तळगाींव), ्प्पा क्रीं .९ (तळगाींव त े कळमठ) व ्प्पा क्रीं . १० 
(कळमठ त ेझाराप) अशा चार ्प्प्याींतील काम िवळपास पणूभ झाले आहे व 
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्प्पा क्र.२ (वडपाले त ेभोगाव खुदभ), ्प्पा क्रीं . ३ (भोगाव खुदभ त ेकशडेी) या 
दोन ्प्प्याींमधील काम समुारे ७० ्क्के पणूभ झाले असनू उवभरीत चार 
्प्प्याींमधील (इींदापरू त े वडपाले व पशुभराम घा् त े वाकेड) काम प्रगतीत 
आहे. 
(४) भारतीय राषट्रीय रािमागभ प्राचधकरणामाफभ त प्रगतीपथावर असलेल्या 
कामाकररता सवलत करारनाम्यानसुार मळू सवलत करार समाप्त करण्याच े
आदेश दद.१७.११.२०२१ रोिी ननगभममत करण्यात आले आहेत. उवभरीत 
कामासाठी नवीन कीं िा्दार ननयकु्त करण्याची कायभवाही सरुु असनू सदर 
काम िून २०२२ पयतं पणूभ करण्याचे ननयोिन असल्याचे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषट्रीय रािमागभ प्राचधकरण,पनवेल याींनी कळववले आहे. 
     तसेच राज्य शासनाच्या राषट्रीय महामागभ मींडळ,नवी मुींबई याींचेमाफभ त 
(NH,PWD) हाती घेण्यात आलेल्या कामाींपकैी ्प्पा क्र. १ (इींदापरू त े
वडपाले) व ्प्पा क्रीं .५ ,पशुभराम घा् त ेआरवली च्या कामाींची प्रगती लक्षात 
घेवनू देण्यात आलेल्या मदुतवाढीनसुार सदर काम िून २०२२ पयतं पणूभ 
करण्याचे ननयोिन आहे व ्प्पा क्र.६,आरवली त ेकाी्ं े व ्प्पा क्र.७,काीं्े त े
वाकेड मध्ये उवभरीत कामाींकरीता पयाभयी कीं िा्दार ननयकु्त करण्याची प्रकक्रया 
हाती घेण्यात आली असनू त्यानसुार सदर कामे डडसेंबर, २०२२ पयतं पणूभ 
करण्याचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

महाि (जज.रायगि) येथील ऐतिहामसि चिदार िलािामध्ये  
पुराच ेपाणी ि धचखल मशरल्याबाबि 

  

(६२) *  ३३१८९   श्रीमिी याममनी यशिांि जाधि (भायखळा), श्री.प्रिाश 
फािपेिर (चेंबरू), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण 
पजश्चम), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :  सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जि. रायगड) येथे माहे िुल,ै २०२१ मध्ये झालेल्या मसुळधार 
पावसामळेु ऐनतहामसक चवदार तलावामध्ये परुाचे पाणी व चचखल मशरल्याने 
पाणी गढूळ झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर चवदार तळ्यामधील कचरा व चचखल काढून तलाव 
तातडीने साफ करण्यासाठी शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) महाड शहरामध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु अशा 
स्वरुपाची पररजस्थती उदभवली होती, ही वस्तजूस्थती  आहे. 
(२) चवदार तळयातील दवुषत पाणी मडपींपाच्या सहाय्याने “डी-वॉ्रीींग” करुन 
तसेच तळयातील गाळ काढून तळे स्वच्छ करण्यात आल्याच े महाड 
नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

हिेली (जज.पुणे) येथील मुठा नदीच ेिाढिे प्रदषूण रोखण्यािररिा 
भुयारी गटार योजना राबविण्याबाबि 

  

(६३) *  ३२७११   श्री.मभमराि िापिीर (खिििासला) :  सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हवेली (जि.पणेु) येथील भयुारी ग्ार योिनाींच्या अभावामळेु 
महानगरपामलका, जिल्हा पररषद व ग्रामपींचायत हद्दीतील लाखो मल्र 
साींडपाणी मठुा नदीमध्ये सोडले िात असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु मठुा नदीच ेपाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदवूषत होत असनू 
सदर पाण्याचा वपण्यासाठी वापर होत असल्याने नागररकाींच्या आरोग्याला 
धोका ननमाभण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने मठुा नदीचे वाढत े प्रदषूण रोखण्याच्या 
दृष्ीने भयुारी ग्ार योिना राबववण्याबाबत कोणती कायभवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
तथावप, पणेु महानगरपामलकेकडून मळुा-मठुा नदी सींवधभन 

प्रकल्पाद्वारे नव्याने मलैापाणी शदु्धीकरण कें द्र उभारण्याचे कामासाठी ननववदा 
काढून पढुील कायभवाही करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) पणेु महानगरपामलकेच्या हद्दीमधील ननमाभण होणाऱ्या 
मलैापाण्यामळेु मठुा नदीत होणारे प्रदषूण रोखण्याकररता मळुा-मठुा नदी 
सींवधभन प्रकल्प व नव्याने समाववष् ११ गावाींसाठी मलैापाणी ववषयक प्रकल्प 
राबववण्यात येत आहे. तसेच, पणेु महानगरपामलकेच्या मलननस्सारण देखभाल 
व दरुुस्ती ववभागामाफभ त मठुा नदीतील प्रदषूण रोखण्याकररता आवचयक 
कायभवाही सरुु आहे. 

ग्रामीण भागातील साींडपाण्यामळेु नदीचे पाणी काही प्रमाणात प्रदवूषत 
होत असनू ग्रामीण भागातील साींडपाणी हे त्याच दठकाणी ग्रामपींचायतीमाफभ त 
शोषखड्ड,े वयैजक्तक कु्ुींबाचे शोषखड्ड ेघेऊन तसेच काही साींडपाणी प्रकक्रया 
प्रकल्प (एस.्ी.पी.) करून योिना राबववण्यात येत.े तसेच,ज्या दठकाणी 
अींनतम प्रकक्रया करणे प्रलींत्रबत आहे अशा गावाींचे ननयोिन साींडपाणी 
व्यवस्थापन अींतगभत ननधीची उपलब्धता ववचारात घेऊन जिल्हा पररषदेमाफभ त 
करण्यात येत आहे.   

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

मुांबईिील िाांिे-िसोिा सागरी मागावच्या िामाला गिी देण् याबाबि 
  

(६४) *  ३३२६९   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.चांििाांि (दादा) 
पाटील (िोथरुि), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूव), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), 
श्रीमिी माधुरी ममसाळ (पिविी) : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र-वसोवा हे अींतर केवळ दहा ममनन्ाींत पार करता यावे यासाठी वाींदे्र-
वसोवा सागरी मागभ बाींधण्यात येत असनू या मागाभच्या बाींधकामासाठी सात 
हिार को्ी रुपये खचभ अपेक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू मागाभचे काम अत्यींत सींथगतीने सरुु असनू मागील 
दोन वषांत केवळ अडीच ्क्कें च बाींधकाम पणूभ झालेले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाचा वेग पाहता महाराषट्र राज्य रस्त े ववकास 
महामींडळाने कीं िा्दाराला कारणे दाखवा नो्ीस बिावली असनू त्या 
नो्ीसद्वारे कामाला गती देण्याचे आदेश देण्यात आल्याची मादहती ददनाींक १ 
सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा समुारास समोर आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कामाची आताची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 

श्री. एिनाथ मशांदे : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.   
(३) होय, हे खरे आहे, 
(४) आतापयतं वसोवा-वाींदे्र सागरी सेत ु प्रकल्पाचे २.०७७% इतके ककींमतीच े
बाींधकाम पणुभ झाले असनू पदहल्या ्प्प्यात ५% बाींधकाम पणुभ होणे अपेक्षक्षत 
होत.े परींत,ु सदर काम पणुभ झाले नसल्यामळेु कीं िा्दारास दद.०१.०९.२०२१ 
पासनु प्रकल्प ककींमतीच्या ०.०५% प्रनत ददवस इतका दींड आकारण्याच े
दद.०७.०९.२०२१ रोिीच्या पिान्वये ननजचचत करण्यात आले आहे. त्यानींतर 
कीं िा्ातील तरतदुीनसुार पढुील कायभवाही करण्यात येत आहे.  सद्य:जस्थतीत 
कीं िा्दाराने काम पणूभपणे बींद केलेले आहे.   
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

ठाणे महानगरपामलिेच्या ददिा प्रभागािील नागररिाांच्या  
वपण्याच्या पाण्याची टांचाई दरू िरण्याबाबि 

  

(६५) *  ३२५३८   श्री.प्रमोद (राजू) रिन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपामलकेअींतगभत येणाऱ्या ददवा शहरातील पाणीपरुवठा 
योिनेची ववववध कामे प्रलींत्रबत असल्यामळेु तसेच अनेक वषाभपासनू ददवा 
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शहरात वपण्याच्या पाण्याची गींभीर समस्या असतानाही आिममतीस ठाणे 
महानगर पामलकेमाफभ त ्ँकरद्वारे पाणी परुवठा करण्याबाबत कोणतीही 
कायभवाही होत नसल्यामळेु ददवा शहरवासीयाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी ववववध 
गींभीर समस्याींना सामोरे िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददवा ववभागात मागील काही वषाभपासनू पाणी ी्ंचाई सरुू 
असनू स्थाननक रदहवाशाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी नाहक वणवण करावी 
लागत असल्याने या प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी नगर ववकास मींिी तथा 
पालकमींिी, ठाणे जिल्हा, आयकु्त, ठाणे महानगरपामलका, नगर अमभयींता 
ठाणे महानगरपामलका, सहाय्यक आयकु्त, ददवा प्रभाग सममती तसेच अन्य 
सींबींचधत सदस्य याींच्याकड े ननवेदनाद्वारे तसेच प्रत्यक्ष भे् घेऊन पाणी 
पाठपरुावा केलेला असतानाही सींबींचधताींचे दलुभक्ष झाल्याने मागील एक 
वषाभपासनू नागररकाींना वपण्याचे पाणी ममळावे यासाठी स्वखचाभने ्ँकर 
उपलब्ध करून पाणीपरुवठा केला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददवा शहरासाठी नवीन पाइपलाईन ्ाकण्याचे काम अत्यींत 
सींथगतीने सरुू असणे, प्रस्ताववत िलकुीं भाींची िागा अद्यावप ननजचचत न 
होणे, ददवा पजचचमेकडील पाणी परुवठ्याचा प्रचन सोडववण्यासाठी पशु थ्र ु
पद्धतीने करण्याच्या कामाला अद्यावप मींिुरी अप्राप्त असणे, तसेच 
एमआयडीसीच्या पाईपलाईन वरुन ददवा-साबे कररता स्वतींि िलवादहनी 
्ाकण्याच्या योिनेला सन २०२० मध्ये कायाभरींभ आदेश ममळूनही काम 
अपणूाभवस्थेत असणे आदी ववववध प्रलींत्रबत असलेल्या बाबीींमळेु पाण्याचा प्रचन 
सोडववण्यास ठाणे महानगर पामलका अपयशी ठरली असनू याबाबत आयकु्त, 
ठाणे महानगरपामलका तसेच अन्य सींबींचधत अचधकाऱ्याींना लेखी पिाद्वारे 
तसेच प्रत्यक्ष भे्ून पाठपरुावा करूनही कोणत्याही प्रकारची कायभवाही 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ठाणे महानगरपामलकेच्या ददवा प्रभागातील नागररकाींना भासत 
असलेली वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई लवकरात लवकर दरू होण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायभवाही वा उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) लोकसींख्येच्या प्रमाणात पाणीपरुवठा सरुळीत 
करण्याकरीता ठाणे महानगरपामलके अींतगभत ददवा प्रभाग सममती येथील पाणी 
ववतरण व्यवस्थचेे ररमॉडमेल ींग करण्याच ेकाम सन २०१९ पासनू सरुु करण्यात 
आले असनू सदर काम प्रगतीपथावर असल्याच े ठाणे महानगरपामलकने 
कळववली आहे.  

तथावप, सद्यजस्थतीत ददवा प्रभाग सममतीमध्ये दोन प्रभागात ठाणे 
महानगरपामलकेच्या एका ्ँकरद्वारे पाणीपरुवठा करण्यात येत असनू 
उवभररत दठकाणी खािगी ्ँकरद्वारे पाणीपरुवठा करण्याच्या अनषुींगाने 
कायभवाही सरुु असल्याची बाब ठाणे महानगरपामलकने कळववली आहे. 
(२) ददवा प्रभाग सममती अींतगभत महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या 
िलवादहनीमधून पाणीपरुवठा केला िातो. सदर िलवादहनीच्या देखभाल 
दरुुस्तीचे काम सरुु असनू या दरम्यान श्डाऊन, ब्रेकडाऊन तसेच कमी 
दाबाने पाणीपरुवठा इ. कारणाींमळेु पाणीपरुवठा करताना अडचणी ननमाभण होत 
असल्याची वस्तजुस्थती ठाणे महानगरपामलकेने कळववली आहे. माि अशा 
प्रसींगी महानगरपामलकेकडून ददवा प्रभाग सममतीमध्ये ्ँकरद्वारे पाणीपरुवठा 
करण्यात येत आहे.  

तथावप, ददवा ववभागातील पाणी प्रचन प्रकरणी लोकप्रनतननधी 
पाठपरुावा करीत असल्याची बाब ठाणे महानगरपामलकने कळववली आहे. 
दरम्यान आयकु्त, ठाणे महानगरपामलका याींच्या स्तरावर ददनाींक २५.१०.२०२१ 
रोिी पाणीपरुवठा सरुळीत करण्यासाठी उपाययोिना करणे करीता बठैक पार 
पडली असनू त्यानषुींगाने पढुील कायभवाही महानगरपामलका स्तरावर सरुु 
आहे.  
(३) ददवा प्रभाग सममती अींतगभत पाणीपरुवठा सरुळीत करण्याकरीता ठाणे 
महानगरपामलकेमाफभ त खालील कायभवाही सरुु असल्याचे कळववण्यात आले 
आहे:- 
 ददवा सममती कायभक्षेिातील पाणीपरुवठा प्रकल्पाची आढावा बठैक 

ददनाींक २५.१०.२०२१ रोिी घेण्यात आली. 
 सदर क्षेिात िलकुीं भाची िागा ननजचचत करणे अींतगभत ववकास 

आराखड्यामध्ये असलेली आरक्षणे सींपाददत करण्याची कायभवाही सरुु 
आहे.   
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 ददवा पजचचम येथील पाणीपरुवठ्याचा प्रचन सोडववण्याकरीता ददवा 
रेल्वे रुळाखालनू पशु-थ्रु पध्दतीने पाईपलाईन ्ाकण्याकरीता प्रस्ताव 
रेल्वे खात्याकड ेसादर केला असनू त्याबाबत पाठपरुावा करण्यात येत 
आहे.  

 ददवा, साबे करीता १००० व ९०० मम.मी. व्यासाची पोलादी िलवादहनी 
्ाकण्याकरीता  सन २०२० मध्ये कायाभदेश देण्यात आला आहे. 
तथावप, दरम्यानच्या काळात कोववड-१९ महामारीमळेु सदर काम 
शक्य झाले नसले तरी सद्या सींबींचधत ठेकेदारास अींनतम आराखडा 
देण्यात आला असनू उपरोक्त कामे सरुु करण्यात येत आहे.  

 पाणी ववतरण व्यवस्थमेधील कामे िशी-िशी  पणुभ होत आहेत 
त्याप्रमाणे सदर यींिणा कायाभजन्वत करुन पाणीपरुवठा सरुळीत 
करण्यात येत आहेत. 

(४) ठाणे महानगरपामलकेने कळववल्यानसुार लोकसींख्येच्या प्रमाणात ददवा 
प्रभाग सममती पररक्षेिात समुारे ४४.९० द.ल.मल. प्रनत ददन पाण्याची 
आवचयकता असनू सद्यजस्थतीमध्ये महाराषट्र औद्योचगक ववकास 
महामींडळामाफभ त समुारे ४२.६५ द.ल.मल पाणी परुवठा करण्यात येत आहे. 

भववषयातील वाढती लोकसींख्या ववचारात घेऊन, सदर क्षेिात पाणी 
परुवठ्यामध्ये ससुिुता आणण्याकरीता ठाणे महानगरपामलकेमाफभ त पढुील 
कायभवाही करण्यात येत आहे:- 
 ठाणे महानगरपामलकेने पाठपरुावा करुन महाराषट्र औद्योचगक ववकास 

महामींडळाकडून वाढीव पाणी परुवठा उपलब्ध करुन घेतला आहे. 
त्यानसुार माहे मे, २०२० पासनू ५ द.ल.मल इतका पाणी परुवठा होत 
आहे. 

 ददवा, मुींब्रा व कळवा क्षिेाकरीता समुारे ५० द.ल.मल प्रनतददन वाढीव 
पाणी परुवठा उपलब्ध व्हावा याकरीता महानगरपामलकेच्या स्तरावर 
कायभवाही सरुू आहे. 

 ददवा प्रभाग सममती अींतगभत पाणीपरुवठा व्यवस्थेनपेचे सक्षमीकरण 
हाती घेतले असनू समुारे ३० कक.मी. िलवादहन्या अींथरण्याचे काम 
पणुभ करुन कायभजन्वत करण्यात आले आहे.  
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 पाणीपरुवठा ररमोडलीींग प्रकल्पाअींतगभत नव्याने ५ कक.मी.लाींबी 
असललेी िलवादहनी ्ाकण्याचे काम सरुू असनू काम प्रगतीपथावर 
आहे. 

(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही.  
----------------- 

  

राज्यािील नदीांिरील असलेले जीणव पूल िाििीने दरुुस्तिी िरण्याबाबि 
  

(६६) *  ३२७९८   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :  सन्माननीय 
सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यातील नदीींवरील असलेले पलू अनतशय िीणभ झालेले असनू 
धोकादायक पलुामळेु नागररकाींच्या िीवाला धोका ननमाभण झाला असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०२१ वा त्यादरम्यान ननदशभनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील िीणभ झालेल्या पलूाींचे सींरचनात्मक तपासणी 
सींबींचधत ववभागाने केली आहे काय, 
(३) असल्यास, िीणभ झालेल्या पलूाींची दरुुस्ती व नतूनीकरण करण्याची 
मोहीम शासन हाती घेणार आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील नदीवरील पलुाची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) नाही, हे खरे नाही.  
(२) व (३) सवभ पलुाींची तपासणी सींबींचधत क्षिेीय अमभयींता याींचेमाफभ त 
करण्यात आली आहे. प्राप्त तपासणी ननषकषांच्या अनषुींगाने आवचयकतनेसुार 
पलुाींची सींरचनात्मक तपासणी (Structural Audit) करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) ननधी व ननकषाींच्या अधीन राहून पलुाींची दरुुस्ती करण्याच े ननयोिन 
आहे. सद्यजस्थतीत  सवभ रस्त े व पलु वाहतकुीसाठी सजुस्थतीत ठेवण्यात 
आले असनू वाहतकु सरुळीत सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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तनलांगा (जज.लािुर) शहरािील रस्तिे वििास िामाांना  
तनधी उपलब्लध िरून देणेबाबि  

  

(६७) *  ३४०१६   श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (तनलांगा) :  सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र सवुणभ ियींती नगरोत्थान महाअमभयान (राज्यस्तर) योिने 
अींतगभत ननलींगा (जि.लातरू) शहर पाणीपरुवठा योिना प्रकल्पाच े काम 
प्रगतीपथावर असनु सद्यजस्थतीत ७० % पेक्षा िास्त काम पणूभ झालेले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील व्यवस्थेच्या पाईपलाईनचे काम शहरात केल्यामळेु 
रस्त ेनादरुुस्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रस्त े ववकास कामाकरीता अींदाजित रक्कम रु.१०.०० को्ी 
ननधीची आवचयकता असनू ववशषे बाब म्हणुन वमैशष्यपणूभ योिने अींतगभत 
ननलींगा नगरपररषदेस रस्त ेववकास करणेसाठी ननधी उपलब्ध करून देण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननचधींनी मा.मखु्यमींिी याींच्याकड े माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे केलीली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) ननलींगा नगरपररषदला रस्ता अनदुान व वमैशषट्यपणूभ 
योिनेंतगभत ननधी मींिुरीबाबत मा. लोकप्रनतननधीींची ननवेदने प्राप्त झाली 
आहेत. 

सन २०२१-२२ मधील अथभसींकजल्पत ननधी, प्रत्यक्ष ववतरणासाठी ननधी 
या बाबी ववचारात घेऊन शासन मान्यतनेे ननधी ववतरणाची कायभवाही 
करण्यात येईल. 

----------------- 
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बोईसर (िा.जज.पालघर) येथे हायब्रीि ॲन्युईटी अांिगवि  
सुरु असलेल्या िामाच्या चौिशीबाबि 

  

(६८) *  ३४१११   श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.षक्षिीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.दहिेंि ठािूर (िसई) : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर (ता.जि.पालघर) मतदार सींघातील हायब्रीड ॲन्यईु्ी अींतगभत सरुु 
असलेल्या सफाळे-माींड ेत े े्ंभीखोडाव,े MIDC (ODR-६९) इत्यादी रस्त्याींच्या 
कामाींचा व रस्त्यावरील पाईप मोऱ्याींचा अत्यींत ननकृष् दिाभ आढळून 
आल्याचे ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कामे मेससभ पालघर रोड प्रोिेक्् प्रायव्हे् मलमम्ेड 
्या ठेकेदार कीं पनीमाफभ त सरुु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नमदु केलेल्या कामाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय 
तसेच सदरहू ठेकेदार कीं पनीने ननकृष् दिाभचे काम करण्याऱ्या सींबींचधत दोषी 
कीं पनीसह अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१)  नाही, हे खरे नाही.  

सावभिननक बाींधकाम ववभाग, पालघर अींतगभत हायब्रीड अॅन्यईु्ी 
अींतगभत MU-०१ पॅकेि मींिूर आहे. त्यामध्ये चार रस्त्याच्या कामाींचा 
समावेश असनू सफाळे - माींड े त े े्ंभीखोडावे हा तसेच इतर ३ रस्त े
सद्यजस्थतीत वाहतकुीस सजुस्थतीत असनू सदर कामाींचा दिाभ चाींगला आहे. 
(२)  सदरहू कामे मे. GHV India PVT. Ltd (मेससभ पालघर रोड प्रोिेक्् 
मलमम्ेड) या ठेकेदार कीं पनीमाफभ त सरुु आहेत, ही बाब खरी आहे. 
(३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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सिवसमािेशि योजनेिील २० टक्िे घराांची वििासिाांििून  
परस्तपर होि असलेल्या विक्रीबाबि 

  

(६९) *  ३५६१०   श्री.देिेंि फिणिीस (नागपरू दषक्षण पजश्चम), श्री.चांििाांि 
(दादा) पाटील (िोथरुि), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशिी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.राजेश पिार 
(नायगाांि) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सवभसामान्याींना परवडणारी घरे ममळण्याच्या या हेतनेू सरुू करण्यात 
आलेल्या सवभसमावेशक योिनेनसुार मुींबई वगळता दहा लाखाींपेक्षा िास्त 
लोकसींख्या असलले्या महानगरपामलका क्षेिातील चार हिार चौरस मी्रपेक्षा 
अचधक बाींधकाम असलेल्या गहृ प्रकल्पाींमधील २० ्क्के घरे आचथभक दबुभल 
घ्काींसाठी राखीव ठेवणे बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घराींचे बाींधकाम पणूभ झाल्यानींतर ती म्हाडाला हस्ताींतररत 
करणे बींधनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही महानगरपामलकाींमधील ववशषेतः ठाणे, वसई-ववरार, 
कल्याण-डोंत्रबवली तसेच नवी मुींबई महानगरपामलका क्षेिातील प्रकल्पाींमधील 
अशी घरे ववकासक म्हाडाला हस्ताींतरीत न करता त्याींची परस्पर ववक्री करत 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा प्रकारे ककती ववकासकाींनी घराींची परस्पर ववक्री केली 
आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन त्यानषुींगाने शासनाने सींबींचधत 
महानगरपामलकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय. 
(२) बहृन्मुींबई वगळता १० लक्ष पेक्षा िास्त लोकसींख्या असलेल्या 
महानगरपामलकाींच्या मींिुर ववकास ननयींिण ननयमावलीमध्ये शासनाने 
दद.८/११/२०१३ च्या अचधसचूनेद्वारे फेरबदल करुन समावेशक 
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गहृननमाभणसाठीचे ननयम अींतभूभत केले होत.े त्यानसुार असे गहृननमाभण बाींधून 
त्यास भोगव्ा प्रमाणपि ममळाल्यानींतर ववकासकाने ताबडतोब, म्हाडाला 
कळववणे आवचयक आहे. त्यानींतर ६ मदहन्यात म्हाडा सदर घरे ववकत घेईल 
ककीं वा ज्याींना वा्प करावयाचे आहे अशा लाभार्थयांची यादी ववकासकास 
देईल, त्याींना ववकासक ती घरे ववक्री करेल, अशी तरतदु आहे. 

तदनींतर शासनाने दद.०२/१२/२०२० रोिी एकत्रिकृत ववकास ननयींिण व 
प्रोत्साहन ननयमावली मींिरु केली असनु त्यामधील समावेश योिनेअींतगभत 
ववकासक / िमीन मालक याींनी ननयोिन प्राचधकरणाींकडून  बाींधकाम 
परवानगी (Commencement Certificate) घेतल्यानींतर सवभसमावेशक  
योिनेअींतगभत परवडणाऱ्या सदननकाींच्या सींख्येबाबतची मादहती म्हाडास 
कळववण्याची व तदनींतर सहा मदहन्यामध्ये म्हाडाने लाभार्थयाभची यादी 
ववकासक / िममन मालक याींना पाठववण्यात आलेनींतर त्यानसुार ववकासक 
सदर ननयमावलीमधील तरतदुीनसुार सदरच्या सदननकाींचे वा्प करेल, अशी 
तरतदू आहे. 
(३) व (४) ठाणे महानगरपामलका क्षिेामध्ये असे एक प्रकरण ननदशभनास आल े
आहे. तसेच वसई ववरार महानगरपामलकेकड ेपाच तक्रारी प्राप्त झाल्या असनु 
त्यासींदभाभत महानगरपामलकेकडुन शहाननशा सरुू आहे. कल्याण डोंत्रबवली 
महानगरपामलका व नवी मुींबई महानगरपामलका या दोन महानगरपामलकाींमध्ये 
अशी बाब ननदशभनास आललेी नाही. 
(५) ठाणे महानगरपामलकेने ववकासकाववरूद्ध गनु्हा नोंदववला असनु वसई 
ववरार महानगरपामलकेकड े प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने त्याींचे स्तरावर 
शहाननशा सरुू आहे. सदर प्रकरणी सींबींचधत महानगरपामलकेकडून सववस्तर 
मादहती प्राप्त करून घेऊन उचचत कायभवाही करण्याची शासनाची भमूमका 
आहे. 
(६) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि िाघाच्या हल्ल्याि झालेली जजवििहानी 
  

(७०) *  ३२६३१   श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराि दषक्षण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांजय 
जगिाप (परुांदर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगिपरूी), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), श्री.अममि झनि (ररसोि), 
श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), 
श्री.मोहनराि हांबि े(नाांदेि दषक्षण), श्री.सममर मेघे (दहांगणा), श्री.ममहीर िोटेचा 
(मलुुांि), श्री.अजय चौधरी (मशििी), श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण), श्री.दादाराि िेचे (आिी) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मानव व वन्यप्राणी याींच्यातील सींघषाभमळेु मागील आठ 
मदहन्याींत ५५ व्यक्तीींचा मतृ्य ु झाला असनू सवाभचधक ४१ मतृ्य ु वाघाच्या 
हल्ल्यात झाले असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गतवषी राज्यात नऊ मदहन्याींत वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात ५३ 
िणाींनी िीव गमावला होता, वाघामळेु ४१, त्रबब्याने १०, िींगली डुकरामळेु 
३ आणण एकाचा हत्तीच्या हल्ल्यात मतृ्य ु झाला, सवाभचधक ४९ मतृ्य ु
ववदभाभतील आहेत तसेच ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील पररसरातील गावाींमध्ये 
वाघ-त्रबब्याच ेसतत हल्ले होत असनू गडचचरोली जिल्हयातील आष्ी-इल्लरु 
पररसरातही त्रबब्याच्या हल्ल्यात दोघाींचा मतृ्य ुझाल्याचे ननदभशनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील वन खात्यात मानव-वन्यिीव सींघषभ पराको्ीला 
पोहचला असनू अवदै्य वकृ्षतोड, मशकार, यासारखे सींरक्षणाचा भार असताींना 
मागील दहा वषाभपवूीचा सधुारीत आकृतीबींधानसुार २० त े ३० ्क्क्यानी पदे 
वाढववणे अपेक्षीत असताींना मागील अनेक मदहन् याींपासनू ववभागीय 
वनाचधकारी, सहाय्यक वनसींरक्षक, वनपररक्षेि अचधकारी याींची पदे कमी 
केल्याचे ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यादरम्यान ननदशभनास आल,े हे 
खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, एका अचधकाऱ्याींकड े ४-५ क्षेिाचा कायभभार ददल्या िात 
असल्याने सींरक्षणाबाबत प्रचन ननमाभण होत असल्याने सदर पदे नववन 
आकृतीबींधानसुार शासन ननमाभण करणार आहे काय, 
(५) असल्यास, मतृाींच्या वारसाींना तातडीने आचथभक मदत देण्याबाबत कोणती 
कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, मानव व वन्यप्राणी याींच्यातील सींघषभ 
रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे : (१) ददनाींक ०१ िानेवारी, २०२१ त े ददनाींक ३० सप् े्ंबर, 
२०२१ या कालावधीत राज्यात मानव-वन्यप्राणी सींघषाभत ६५ व्यक्तीींचा मतृ्य ु
झाला असनू त्यापकैी ३९ व्यक्तीींचा मतृ्य ु हा वाघाींच्या हल्ल्यात झाला 
असल्याचे ननदशभनास आले आहे.  
(२) ददनाींक ०१ िानेवारी, २०२० त ेददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० या कालावधीत 
वाघाींच्या हल्ल्यात-३१, त्रबबट्याच्या हल्ल्यात-१२, िींगली डुक्कराच्या 
हल्ल्यात-६, अस्वलाच्या हल्ल्यात-५, रानगव्याच्या हल्ल्यात-२, ननलगायीच्या 
हल्ल्यात-२, कोल््याच्या हल्ल्यात-२ व इतर प्राण्याींच्या हल्ल्यात-१ अस े
एकूण ६१ व्यक्तीींचा मतृ्य ु झाल्याचे ननदशभनास आले आहेत. त्यापकैी 
ववदभाभतील ५० व्यक्तीींचा मतृ्य ुझाला आहे.  
     ददनाींक ०१ िानेवारी, २०२० त े ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० या 
कालावधीत चींद्रपरू जिल््यात २६ व्यक्तीींचा वन्यप्राण्याींच्या  हल्ल्यात मतृ्य ु
झाल्याच्या घ्ना ननदशभनास आल्या आहेत. 

गडचचरोली वनवतृ्तातील आलापल्ली वनववभागाअींतगभत माकंडा 
पररक्षेिातील एफ.डी.सी.एम. याींचे ताब्यातील क्षिेात ददनाींक १५.०९.२०२१ रोिी 
१ व्यक्ती व आलापल्ली वन्यिीव ववभागाींतगभत ननयतक्षेि ईल्लरु येथे ददनाींक 
०१.१०.२०२१ रोिी १ व्यक्ती असे एकूण २ व्यक्तीींचा त्रबबट्याच्या हल्ल्यात 
मतृ्य ुझाल्याच ेननदशभनास आले आहे.  
(३) शासन ननणभय, महसलू व वन ववभाग ददनाींक १३.०९.२०१९ अन्वये वन 
ववभागाचा ग्-“अ” त ेग्-“ड” पदाींचा सधुारीत आकृनतबींध ठरववण्यात आला 
आहे.  सदर शासन ननणभयान्वये ववभागीय वन अचधकारी सींवगाभतील १३ पदे, 
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सहाय्यक वनसींरक्षक सींवगाभतील २७ व वनपररक्षिे अचधकारी सींवगाभतील १ 
अकायभकारी पद ननरमसत करण्यात आलेले आहे.  
(४) अचधकरी उपलब्ध नसल्यास ररक्त पदाचा अनतरीक्त कायभभार इतर 
अचधकाऱ्याकड ेदेण्यात येतो. सधुारीत आकृतीबींधानसुार पद ननममभती करण्यात 
आली आहे.    
(५) वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ्यमुखुी पडलेल्या व्यक्तीच्या कायदेशीर 
वारसास प्रचमलत शासन ननणभयाच्या तरतदुीनसुार रु. १५.०० लक्ष आचथभक 
सहाय्य अदा करण्यात येत.े त्याकरीता क्षेिीय स्तरावर ऊणे (-) प्राचधकाराची  
सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  

मानव वन्यप्राणी सींघषभ ्ाळण्याच्या अनषुींगाने क्षिेीय स्तरावर 
खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात. 
 वनक्षेिात तसेच वनक्षिेािवळच्या भागामध्ये ददवस-राि गस्त 

घालण्यात येत.े 
 मानव व वन्यप्राणी याींचा सींघषभ कमी करण्याच्या दृष्ीने िनिागतृी 

करण्यात येत.े 
 वन्यप्राण्याींना वनक्षेिात वपण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे याकरीता 

कृत्रिम पाणवठ्याींची ननममभती करण्यात येत.े 
 वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ्यमुखुी पडलेल्या व्यक्तीच्या कायदेशीर 

वारसास तसेच पशहुानी झालेल्या व्यक्तीस प्रचमलत शासन 
ननणभयातील तरतदूीनसुार तात्काळ नकुसान भरपाई अदा करण्यात 
येत.े 

 क्षेिीय अचधकारी / कमभचाऱ्याींना मानव-वन्यप्राणी सींघषभ ्ाळण्याच्या 
दृष्ीने प्रमशक्षण देण्यात आले असनू त्याींना टॅ्रन्क्वीलायझर गन / 
ब्लो पाईप, टॅ्रप कॅमेरा, वप ींिरे इत्यादी सादहत्य उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेले आहे. 

 वन्यिीव (सींरक्षण) अचधननयम, १९७२ चे कलम ११ (१) (क) मधील 
तरतदुीनसुार व कें द्र शासनाच्या मागभदशभक सचूनेनसुार मानवी 
जिववतास धोकादायक असलेल्या वन्यप्राण्याींस िेरबींद करण्याची 
कायभवाही करण्यात येत.े 

----------------- 
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सािाांकु्रझ (मुांबई) येथील िािोला मशिाजी नगर रस्तत्यािरील ममठी 
नदीच्या बब्रटीशिालीन पुलाच्या पुनबांधणीबाबि 

  

(७१) * ३२५९२   श्री.सांजय पोिनीस (िमलना) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साताींकु्रझ (मुींबई) येथील वाकोला मशवािी नगर रस्त्यावरील ममठी 
नदीच्या त्रब्रद्श कालीन पलुाच्या पनुबांधणीचे काम मागील दोन वषाभपासनू 
प्रलींत्रबतअसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काम १८ मदहन्यात पणूभ करण्याबाबतची मदुत सींपषु्ात 
येऊनही पलुाचे काम सींथगतीने सरुु असल्याने पनुबांधणी मागील दोन 
वषाभपासनू प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पलुाच्या कडील रस्ता स्मशानभमूीकड े िाणारा असनू सदर 
पलु झाल्यास नागररकाींना सोईस्कर होणार आहे, हेही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) असल्यास, सदरहू पलुाची पनुबाभधणी तातडीने पणुभ करण्याच्या दृष्ीन े
शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) मुींबईतील वाकोला (साींताकु्रझ) येथील पाईपलाईन 
लगतच्या पलुाच्या पनुबांधणीच े काम बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफभ त माहे 
फेब्रवुारी, २०२० मध्ये सरुु करण्यात आले आहे. 
(२) िागनतक महामारी, माचभ २०२० पासनूची ्ाळेबींदी, मनषुयबळ, यींिसामग्री 
व लागणारे बाींधकाम सादहत्य पवूभवत करण्यासाठी झालेल्या ववलींबामळेु सदर 
पलुाचे काम मदुतीत पणूभ होऊ शकले नाही असे महानगरपामलकेने कळववले 
आहे. 
(३) व (४) पाईप लाईन लगत असलेला रस्ता सदर पलुावरुन स्मशानभमुीकड े
िातो. 
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       सद्य:जस्थतीत पाईपलाईन लगतच्या पलुाच ेकाम प्रगतीपथावर असनू 
सदर पलू माहे डडसेंबर, २०२१ पयतं वाहतकुीसाठी खुला होणे अपेक्षक्षत 
असल्याचे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

धािगाि (िा.लोणार, जज.बुलढाणा) येथे मुसळधार पािसामुळे  
िन विभागािील शिेी िलाि फुटून वपिाांच ेझालेले नुिसान 

  

(७२) *  ३३५१०   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धाडगाव (ता.लोणार, जि.बलुढाणा) येथे ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२१ रोिी 
वा त्यासमुारास झालेल्या मसुळधार पावसामळेु वन ववभागातील ६ शतेी 
तलाव फु्ून शकेडो हेक््र िममनीवरील वपकाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या नकुसानीचे शासनाने पींचनामे केले आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी नकुसानग्रस्ताींना तातडीने मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे : (१) धाडगाव, ता. लोणार, जि. बलुढाणा येथे ददनाींक ३० 
सप् े्ंबर, २०२१ रोिी च्या समुारास झालेल्या मसुळधार पावसामळेु शतेी 
तलाव फु्लेले नाहीत.  तथावप, वन ववभागाच्या हद्दीतील ६ मातीनालाबाींध 
अनतवषृ्ीमळेु फु्लेले आहेत. 
(२) होय. 
    सदर नकुसानीबाबत सींबींचधत तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक 
याींचेमाफभ त मौिे धाडगाव, ता. लोणार येथ े नकुसानीचे पींचनामे करण्यात 
आलेले आहेत.  त्यानसुार मौिे धाडगावातील एकूण ३९८.०० हे. आर. क्षेिाच े
३३% पेक्षा िास्त नकुसान झालेले आहे. 
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(३) महसलू व वन ववभागाच्या ददनाींक २१.१०.२०२१ व ददनाींक २७.१०.२०२१ 
रोिीच्या शासन ननणभयान्वये, बलुढाणा जिल््यास प्राप्त एकूण रु.१००५०.२४ 
लक्ष ननधीपकैी, जिल्हाचधकारी, बलुढाणा याींच्या ददनाींक २८.१०.२०२१ व 
ददनाींक २६.११.२०२१ रोिीच्या आदेशान्वये, लोणार तालकु्यास एकूण रु. 
२४८९.४५ लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात आला. त्यापकैी मौिे धाडगाव, ता. 
लोणार येथील एकूण ३९८.०० हे. आर. क्षेिातील बाधीत शतेकऱ्याींना 
तहमसलदार, लोणार याींचेमाफभ त रु. ३९.८० लक्ष इतके अनदुान वा्प करण्यात 
आले आहे.   
(४) प्रचनच उद्भ् ावत नाही.   

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

अमराििी जजल्हयाि विविध विभागािील मलवपि ि चिुथवशे्रणीची  
पदे ररक्ि असल्याबाबि 

  

(७३) *  ३४०४४   श्री.बळिांि िानखि े(दयावपरू), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराि दषक्षण), श्रीमिी सलुभा 
खोििे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगिपरूी), श्री.सांजय जगिाप (परुांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हयात राज्य शासनाच्या २६ ववभागात मलवपक व 
चतथुभशे्रणी कमभचाऱ्याींची तब्बल २४२२ पदे ररक्त असल्यामळेु ववकासाची काम े
प्रलींत्रबत असल्याने ददनाींक २४ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यावर कीं िा्ी कमभचारी नेमले असले तरी ननयममत 
कमभचाऱ्याींची व अनकुीं पामध्ये ननयकु्ती प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाभत शासनाने मादहती घेऊन येथील ररक्त पदे तातडीने 
भरण्याबाबत कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उद्धि ठािरे : (१), (२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
ववत्त ववभाग, शासन ननणभय क्रमाींक: अथभसीं-२०२०/प्र.क्र.६५/अथभ-३ 

ददनाींक ४ मे, २०२० अन्वये, कोववड-१९ च्या सींसगभिन्य रोगाच्या 
प्रादभूाभवामळेु सन २०२०-२१ या ववत्तीय वषांत राज्याची कर व करेतर 
उत्पन्नातील अपेक्षक्षत महसलूी घ् व त्याचे राज्याच्या अथभव्यवस्थेवर होणारा 
पररणाम ववचारात घेऊन सावभिननक आरोग्य ववभाग व वदै्यकीय मशक्षण व 
औषधी द्रव्ये ववभाग वगळता इतर ववभागाींस नवीन पदभरतीवर बींदी आहे. 

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

मुांबईिील िाांिे (पूिव) येथे ९२ एिर जागेि उभ्या असलेल्या  
शासिीय िसाहिीच्या पनुविविासाबाबि 

  

(७४) *  ३३२७०   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.पराग शाह 
(घाटिोपर पिूव), श्री.सनुील राणे (बोरीिली) :  सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र (पवूभ) येथे ९२ एकर िागेत उभ्या असलेल्या शासकीय 
वसाहतीच्या (शासकीय कमभचारी ननवासस्थान) पनुववभकासाच्या पदहल्या 
्प्प्यात २,१२० घरे बाींधण्यात येत असनू यापकैी ४५० घराींचे काम पणूभ झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ४५० घरे मे, २०२२ पयतं सावभिननक बाींधकाम 
ववभागाकडून सामान्य प्रशासन ववभागाला हस्ताींतररत करण्यात येणार असनू 
चतथु ं शे्रणीतील कमभचा-याींना या घराींचे ववतरण करण्यात येणार असल्याची 
मादहती ददनाींक १७ ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशभनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवभररत घराींचे काम कधीपयतं पणूभ करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, सदर काम लवकरात लवकर पणूभ करण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(५)  नसल्यास, व ज लींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे, 
वाींदे्र (पवूभ) येथील शासकीय वसाहतीच्या भागश: भखूींडावर २१३२ कमभचारी 
ननवासस्थाने बाींधण्याचे काम प्रगतीत आहे. यातील बी-१ या एका इमारतीच े
आर.सी.सी. काम पणूभ झाले असनू छतावर पाण्याच्या ्ाक्याींचे काम प्रगतीत 
आहे. सी-१ दसु-या इमारतीचे १६ पकैी १३ व्या मिल्याचे आर.सी.सी. च े
काम प्रगतीत आहे. सद्यजस्थतीत या दोन्ही इमारतीींमधील लादीकाम, 
प्लींबीींग, ववद्यतुीकरण व इतर अनषुींचगक पायाभतु सवुवधा कामे प्रगतीत 
आहे. 
(२) हे खरे आहे, मे, २०२२ पयतं ४५० घरे पणूभ करुन सामान्य प्रशासन 
ववभागास हस्ताींतरीत करण्याचे ननयोिन आहे.  
(३) व (४) कोववड-१९ च्या प्रादभुाभवामळेु ननववदेच्या मळू कालावधीत या 
प्रकल्पाचे काम पणूभ होऊ शकले नाही.त्यामळेु कीं िा्दारास ऑगस््, २०२२ 
अखेर पयतं मदुतवाढ देण्यात आली आहे. या वाढीव कालावधीत काम पणूभ 
करण्याचे ननयोजित आहे. या प्रकल्पाकरीता सावभिननक बाींधकाम ववभागाच्या 
सवभ स्तरावर ननयमीत आढावा बठैक घेण्यात येत आहे. ववद्यतु 
ववभागामाफभ त ववद्यतुीकरणाचे काम यधु्दपातळीवर सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

  
मुांबईमध्ये झालेल्या अतििषृ्ट्टीमुळे जलशुद्धीिरण िें ि जलमय 

झाल्यामुळे पाणी पुरिठा न झाल्याबाबि 
  

(७५) *  ३४११९   श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.षक्षिीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.दहिेंि ठािूर (िसई) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई शहरात ददनाींक १७ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास झालेल्या 
अनतवषृ्ीमळेु भाींडुप िलशदु्धीकरण कें द्र सींपणूभ िलमय झाल्यामळेु मुींबईतील 
बहुताींश भागात पाणी परुवठा होऊ शकला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व दोषी व्यक्तीींववरुद्ध कारवाई 
करण्याबाबत तसेच अशाप्रकारच्या दघुभ् ना ्ाळण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक १७.०७.२०२१ रोिी भाींडूप सींकुल व सींिय गाींधी राषट्रीय उद्यान 
पररसरात रािी ३ त े४ तास सततच्या अचानक झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु भाींडूप 
सींकुल येथील िलशधु्दीकरण कें द्रातील पींवप ींग स््ेशनमध्ये पाणी भरल्यामळेु 
खबरदारीची उपाययोिना म्हणून वीि परुवठा बींद करावा लागला. त्यामळेु 
भाींडूप सींकुल येथून मुींबई शहर व पजचचम उपनगरास होणारा पाणी परुवठा 
काही तासाींसाठी बींद झाला होता ही वस्तजुस्थती आहे. 

सबब सदर घ्ना ही नसैचगभक बाब असल्यामळेु चौकशी करण्यात 
आली नाही.  

तसेच, महानगरपामलकेच्या कमभचाऱ्याींद्वारे यधु्दपातळीवर पाणी 
परुवठा सरुळीत होण्यासाठीची कामे करुन ददनाींक १८.०७.२०२१ रोिी 
सींध्याकाळी पाणी परुवठा पवूभवत करण्यात आला असे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) अशा प्रकारच्या घ्ना भववषयात पनु्हा उद्भव ूनयेत याकररता तात्काळ 
करावयाच्या उपाययोिनाींतगभत उदींचन कें दे्र व िलशधु्दीकरण कें द्राच्या 
सभोवताली मभ ींतीचे बाींधकाम करणे, दठकदठकाणी कॉफर डॅम (बाींध) उभारणे, 
पाण्याचा िलदगतीने ननचरा करण्यासाठी ट्रेंचेस व पाणी उपसण्यासाठी 
मोठ्या पींपाची व्यवस्था करणे इत्यादी कामे करुन सदर पररसरामध्ये पाणी 
मशरणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. 
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    तसेच कायमस्वरुपी उपाययोिनाींसाठी भाींडूप सींकुल येथील सींपणूभ 
पररसराचा भौगोमलक व पिभन्य जस्थतीचा अभ्यास करुन प्रनतबींचधत 
उपाययोिना करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली असनू, भाींडूप 
सींकुल पररसराच्या सवेक्षणानींतर सल्लागाराने सचुववलेल्या उपाययोिनाींनसुार 
कामे हाती घेण्यात येत आहेत असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले 
आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   राजेन्ि भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूभ सवभ प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


