
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांी  यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ०८ माीच, २०२२ / फाल्गनु १७, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) मखु् यमा्ं   

 

याांीे प्रभारी विभाग 

(२) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मा्ं   

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

(सािचजननि उपक्रम) मा्ं   
  

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

प्रश्नाांी  एिूण सांख्या - ४३ 
------------------------------------- 

  
मुांबईत ल िुलाच (पश्श्ीम) येथ ल वप्रममअर िां पन च्या जागेिर िोहहनूर 

मसटी प्रिल्पात झालेला गैरव्यिहार 
  

(१) * ३९९२८   श्र .हदलीप लाांड े(ीाांहदिली) :   सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं   
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाा (पश्चचम) येथील प्रिममअर कीं पनीच्या जागेवर कोहिनरू 
मस्ीच्या झोपडपट््ी पनुावसन िाधिकरण अींतगात मे.हिवाण प्रवकासक याींच्या 
एच.डी.आय.एल. या कीं पनीकडून िकल्प राबप्रवण्यात आला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर िकल्पामध्ये प्रवमानतळ िाधिकरणाच्या जागेवरील, ममठी 
निीच्या पात्रातील बाधित तसेच ममठी निी शजेारील क्ाींतीनगर, सींिेशनगर, 
जरीमरी व बामणडायापाडा येथील झोपडीिारकाींचे पनुवासन करणे बींिनकारक 
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असताींना तत्कामलन प्रवकासक हिवाण याींनी इमारतीचा प्रवकास करुन प्रवक्ीसाठी 
असलेल्या इमारती बाींिून प्रवक्ीसधु्िा केली असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच प्रवकासकाने सिर जागेवर बाींिकाम करताींना शासनाच्या व बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेच्या ननयमाींचे उल्लींघन करुन सिर इमारतीचे बाींिकाम केलेले 
असनू, शासनाचा समुारे ६० को्ी रुपयाींचा मिसलू थकीत ठेवला आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर इमारतीमध्ये नागरी सपु्रविाींसाठी ५ ्क्के सपु्रविा भखूींड 
राखीव ठेवणे बींिनकारक असताींना त्यास बगल िेत प्रवकासकाने शासककय 
अधिकारी याींच्या सींगनमताने सिर िकल्पात मोठया िमाणात गरैव्यविार केला 
असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, सिर िकल्पाची सखोल चौकशी व्िावी याकररता स्थाननक 
लोकिनतननधिींनी सातत्याने सींबींधित प्रवभागाशी पत्रव्यविार करुनिी अद्याप 
कोणतीच कायावािी झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(६) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आिे काय, 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने सींबींधित िकरणातील िोषी आढळून 
आलेल्या प्रवकासक व अधिकाऱयाींप्रवरुद्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 

  
डॉ. श्जतेंद्र आव्हाड : (१) िे खरे नािी. 

प्रिमीअर कीं पनीच्या जागेवर कोहिनरू मस्ी िकल्पास झोपडपट््ी 
पनुवासन िाधिकरणाकडून कोणतीिी मींजुरी िेण्यात आलेली नािी. 

तथाप्रप, कोहिनरू मस्ी लगत असलेल्या प्रिमीअर कीं पनीच्या 
न.भ.ूक्.६३७, ६३७/४४ त े४६ पा ा्, ६३७/४९ पा ा्, ६३७/५३, ६३७/५४ त े५६ पा ा्, 
६३७/५५८, ६३७/५९ त े७७ पा ा्, ६३७/७८ आणण ६३७/८७ त े१२१  गाव कुलाा-२ या 
जागेवर  प्रवकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ मिील कलम ३३(१०) अींतगात 
परर-०४ मिील उपकलम ३.११ अींतगात भारतीय प्रवमानतळ िाधिकरणाच्या 
जागेवरील अनतक्मीत झोपडीिारकाींच्या पनुवासनासाठी मे.एच.डी.आय.एल. या 
प्रवकासकाकडून योजना राबप्रवण्यात येणार िोती. 
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(२) सिर िकल्पास प्रवकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ मिील कलम ३३ (१०) 
अींतगात परर-०४ मिील उपकलम ३.११ अींतगात भारतीय प्रवमानतळ 
िाधिकरणाच्या जागेवरील अनतक्मीत झोपडीिारकाींसाठी मे.एच.डी.आय.एल.या 
प्रवकासकाकडून पनुवासन योजना राबप्रवण्यास मान्यता हिली िोती.सिर जागेवर 
२५% प्रवक्ी योग्य घ्क बाींिकामास शासनाने परवानगी हिलेली आिे. 
त्यानषुींगाने प्रवकासकाने प्रवक्ी घ्क घराींचे बाींिकाम करुन त्याींची प्रवक्ी केलेली 
आिे. 
(३) प्रवकासकाने सिर जागेवर मींजूर नकाशािमाणे बाींिकाम केलेले आिे. तसेच 
या अमभन्यासातील इमारत क्.०५ व ०६ मिील १३३६ सिननका ह्या सींक्मण 
मशबीर म्िणून एच.डी.आय.एल. प्रवकासकाच्या वापरात असल्यामळेु त्याच े
थकीत भाड ेरु.६९.९३ को्ी भरणा करणे िलींबबत आिे.  
(४) कुलाा प्रिममअर कीं पनीच्या जागेवर एच.डी.आय.एल प्रवकासकाकडून १०% 
राखीव असलेल्या सपु्रविा भखूींडावर रुग्णालय व नसींग टे्रनन ींग से्ं र इमारतीचे 
बाींिकाम िाती घेण्यात आलेले िोत.े तथाप्रप, आधथाक अडचणीमळेु सिर 
बाींिकाम अिाव् स्वरुपात करण्यात आलेले आिेत. 
(५) व (६) सिर िकल्पाच्या चौकशीबाबत लोकिनतननिीींकडून झोपडपट््ी 
पनुवासन िाधिकरणास पत्रव्यविार झालेला आिे. परींत ुछत्रपती मशवाजी मिाराज 
आींतरराषट्रीय प्रवमानतळाच्या (CSMIA) अधिसधूचत क्षेत्राच्या मींजूर प्रवकास 
ननयींत्रण ननमयावलीमिील फेरबिलाच्या मींजुरीचे कलम ३७(१कक) (ग) खालील 
नगर प्रवकास प्रवभागाची अधिसचूना हि.२९ जून, २०२१ रोजी ननगाममत करण्यात 
आली आिे. त्यान्वये छत्रपती मशवाजी मिाराज आींतरराषट्रीय प्रवमानतळाच्या 
(CSMIA) अधिसधुचत क्षते्रातील झोपडीिारकाींच्या पनुवासनाच्या अनषुींगाने 
मा.मिानगर आयकु्त, मुींबई मिानगर ििेश प्रवकास िाधिकरण याींना सक्षम 
िाधिकारी म्िणून ननयकु्त करण्यात आलेले आिे. त्यानषुींगाने प्रवमानपत्तन 
िाधिकरणाच्या जागेवरील झोपडीिारकाींच्या पनुवासनाच्या सद्य:श्स्थतीसि, या 
योजनेचे िस्तऐवज व सींपणूा अमभलखे िे मुींबई मिानगर प्रवकास िाधिकरणास 
झोपडपट््ी पनुवासन िाधिकरणाच्या पत्र क्.२५४९१/एल., हि.१३.०७.२०२१ 
अन्वये  िस्ताींतररत करण्यात आलेले आिेत. पढुील कायावािी मुींबई मिानगर 
प्रवकास िाधिकरणाकडून करण्यात येईल.  
    

----------------- 
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गारगाांि ि परळ  (ता.िाडा, श्ज.पालघर) विभागात ल  

विविध वििास िामाांमध् ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(२) * ४०९१७   श्र मत  मांदा म्हा् े (बेलापरू), श्र .सनु ल राणे (बोरीिली), 
श्र मत  माधुरी ममसाळ (पिचत ) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गारगाींव व परळी (ता.वाडा, श्ज.पालघर) प्रवभागातील प्रवप्रवि रस्त्याींच्या 
प्रवकास कामाींमध् ये मोठया िमाणात गरैव्यविार झाला असल्याचे ननिशानास 
आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर िकरणी प्रवकास कामे न करताच सावाजननक बाींिकाम 
प्रवभाग व श्जल्िा पररषि बाींिकाम प्रवभागामध्ये गावाींची व पाडयाींची नाव े
बिलनू तीच कामे झाल्याचे िाखवनू बनाव् िेयके काढून गरैव्यविार केला 
असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर िकरणी केलले्या गरैव्यविाराबाबत आहिवासी प्रवकास 
सींघषा सममती व मशवक्ाींती सींघ्नेच ेकायाकत ेयाींनी बेमिुत उपोषण व िरणे 
आींिोलन सरुु केल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने सींबींधित गरैव्यविार केलेल्या िोषीप्रवरुद्ि शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
 

श्र . अशोिराि ीव्हाण : (१) व (२) िे खरे नािी.     
(३) िोय, िे खरे आिे. 
      गारगाींव व परळी येथील प्रवप्रवि प्रवकास कामाींमिील गरैव्यविाराबाबत 
आहिवासी प्रवकास सींघषा सममती व मशवक्ाींती सींघ्नेचे कायाकत ेयाींनी हि. 
१०/०१/२०२२ रोजी उपोषण सरुु केल ेिोत.े सिर उपोषण हि.१२/०१/२०२२ रोजी 
मागे घेण्यात आले आिे. 
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(४) सिर िकरणी अिीक्षक अमभयींता, सावाजननक बाींिकाम मींडळ, रायगड, नवी 
मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी सममती नेमण्यात आली आिे. चौकशी 
अिवालातील ननषकषाानसुार उधचत कायावािी करण्यात येईल. 
(५) िचन उद्भवत नािी. 

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

नागपूर येथ ल पाीपािली उड्डाणपूलाी  झालेली दरूिस्था 
  

(३) * ३९४३६ श्र .नानाभाऊ पटोल े (सािोली) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपरू येथील उत्तर व पवूा नागपरूला जोडणाऱया पाचपावली उडडाणपलूाची 
िरूवस्था झाली असनू कमाल चौक त ेगोळीबार चौकापयतं लाींब असलेल्या या 
पलुाच्या गडारची जोडणी उखडल्याचे हिनाींक १० डडसेंबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या उडडाणपलूाची आयमुयाािा सींपली असल्याने येथील 
नागरीकाींनी सींबींधित प्रवभागाकड ेवारींवार नवीन पलू बाींिण्याची मागणी केली 
असनू, याकड ेसींबींधित प्रवभाग िलुाक्ष करीत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर िकरणी पाचपावली उडडाणपलूाची नव्याने पनुबांिणी 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्र . अशोिराि ीव्हाण : (१) नागपरू मिानगरपामलकेने कळप्रवल्यािमाणे िे 
अींशत: खरे आिे. 
(२) व (३) NHAI नागपरू याींनी त्याींच ेहि.१९.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये इींिोरा चौक 
त े पाचपावली व अग्रसेन चौक त ेअशोका चौक त े मशतलामाता मींहिर या 
आखणीत उडडाणपलु बाींिणेबाबतचा प्रवस्ततृ िकल्प अिवाल (DPR) कें द्र 
शासनास सािर केला आिे. मींजुरी िाप्त झाल्यानींतर पढुील कायावािी NHAI 
माफा त करण्याचे ननयोजन आिे. 
(४) िचन उद्भवत नािी. 

----------------- 
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राज्यात ल इतर मागासिगच आणण विमुक्त जात  ि भटक्या जमात   
प्रिगाचीा अनुशषे भरण्याबाबत 

  

(४) * ४१६५५  श्र .राहूल िुल (दौंड), श्र .जयिुमार गोरे (माण) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासकीय नोकऱयाींमध्ये इतर मागासवगा आणण प्रवमकु्त जाती व 
भ्क्या जमाती िवगााचा िोन लाखाींिून अधिक पिाींचा अनशुषे आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर िवगााला मशक्षण, नोकऱयाींमध्ये पणूा आरक्षण मािे डडसेंबर, 
२०२१ पयतं िेण्याचे शासनाने जाहिर केल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या िवगाातील नोकऱयाींमिील अनशुषे भरण्यासाठी 
शासकीय नोकरी व मशक्षणात आरक्षण िेण्याबाबत कोणती कायावािी केली आिे 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्र . उद्धि ठािरे : (१) हिनाींक ३१.०८.२०२० अखेरपयतं शासन स्तरावर 
उपलब्ि असलले्या आकडवेारीनसुार राज्यात शासकीय नोकऱयाींमध्ये 
सरळसेवेच्या को्यात ओबीसी, प्रवमकु्त जाती व भ्क्या जमाती िवगााचा 
ममळून  १५४२६ इतका अनशुषे असल्याच ेहिसत.े           
(२) शासककय नोकरभरतीमध्ये सरळसेवेकररता लाग ू करण्यात आलेल्या 
आरक्षणाच्या ितीवर सद्यश्स्थतीत शकै्षणणक सींस्था/शाळा/ प्रवद्यापीठे/ 
मिाप्रवद्यालये तसेच व्यावसानयक अभ्यासक्मासाठी शकै्षणणक िवेशाकररता 
प्रवजाअ ३%, भज ब-२.५%, भज क-३.५%, भज ड-२%, इमाव-१९% यािमाणे 
आरक्षण ठेवण्यात आल ेआिे. 
(३) राज्य शासककय नोकऱयाींमध्ये ओबीसी, भ्क्या प्रवमकु्त जाती/जमाती व 
अन्य मागासिवगााचा ररक्त पिाींचा अनशुषे भरण्यासाठी प्रवशषे भरती मोहिम 
राबप्रवण्याच्या अनषुींगाने सवा िशासककय प्रवभागाींकडून हिनाींक १४.०२.२०२२ च्या 
पत्रान्वये व हिनाींक २२.०२.२०२२ च्या स्मरणपत्रान्वये हिनाींक ३१.१२.२०२१ 
अखेरच्या अनशुषेाींच्या पिाींची माहिती मागप्रवण्यात आली आिे. 
(४) िचन उद्भवत नािी. 

----------------- 
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िल्याण-डोंबबिली (श्ज.ठाणे) महापामलिेच्या आरक्षित भूखांडािर 
भूमाकफयाांन  अनधधिृत इमारत  ि ीाळ  उभारल्याबाबत 

  

(५) * ३८६३३  श्र .प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्राम ण) :  सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली (श्ज.ठाणे) मिापामलकेच्या आरक्षक्षत भखूींडावर 
अनधिकृत उींच इमारती आणण चाळी उभारुन भमूाकफयाींनी प्रवकास िकल्पाच्या 
जागा धगळींकृत केल्याची अनेक िकरणे ननिशानास आल्यानींतर, तत्सींिभाात 
माजी नगरसेवक श्री.वामन म्िात्र ेयाींनी आयकु्त कल्याण-डोंबबवली मिापामलका 
याींच्याकड ेमािे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान लेखी तक्ार केली आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिरिू तक्ारीनषुींगाने तसेच भमूाकफयाींनी आरक्षक्षत भखूींडावर 
बेकायिेशीर उींच इमारती आणण चाळी उभारल्यािकरणी सखोल चौकशी करण्यात 
आली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल े व त्यानषुींगाने सींबींधित 
िोषीींप्रवरोिात कायिेशीर कारवाई तसेच अनधिकृत बाींिकाम े प्रवनाप्रवलींब 
ननषकामसत करण्याबाबत कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) अशा आशयाची तक्ार श्री. वामन म्िात्र,े माजी 
नगरसेवक याींनी हि.२४.१२.२०२० रोजी आयकु्त, कल्याण-डोंबबवली 
मिानगरपामलका याींचकेड ेकेली, िे खरे आिे. 
(२) व (३) कल्याण-डोंबबवली मिानगरपामलकेच्या िभागक्षेत्र कायाालयामाफा त 
अनधिकृत बाींिकामाींप्रवरूध्ि प्रविीत केलेल्या कायािणालीनसुार (S.O.P.) ननरींतर 
कायावािी करण्यात येत.े  

कल्याण-डोंबबवली मिानगरपामलकेच्या १० िभागक्षेत्रात “िभागक्षेत्र 
अधिकारी तथा पिननिेमशत अधिकारी” अनधिकृत बाींिकामाप्रवरूध्ि मिाराषट्र 
मिानगरपामलका अधिननयम १९४९ चे कलम २६० व २६७ (१) अन्वये नो्ीस 
काढून बाींिकाम िारकास “अधिकृतता” िशाप्रवणारे कागिपत्र सािर करणेबाबत 
सनुावणी आयोश्जत करतात. 
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सिरचे बािींकाम अनधिकृत असल्यास बाींिकाम िारकास स्वखचााने 
सिर बाींिकाम काढून ्ाकण्याची सचूना हिली जात.े  

सिरचे बाींिकाम बाींिकामिारकाने मिुतीत काढून न घेतल्यास सींबींधित 
िभागामाफा त ननषकासनाची कायावािी करण्यात येत.े  

सन २०१५ त े ३१ डडसेंबर, २०२१ अखेरपयतं कल्याण-डोंबबवली 
मिानगरपामलकेच्या १० िभागक्षेत्र कायाालयामाफा त ११४४२ अनधिकृत बाींिकाम े
ननषकामसत केली आिेत तर ४५५ अनधिकृत बाींिकामिारकाींप्रवरूध्ि मिाराषट्र 
मिानगरपामलका अधिननयम १९४९ व मिाराषट्र िािेमशक नगररचना अधिननयम 
१९६६ अींतगात  गनु्िे िाखल केल ेआिेत.  

मिानगरपामलकेच्या आरक्षक्षत भखूींडावर अनधिकृत उींच इमारती व चाळी 
उभारून भमूाकफयाींनी प्रवकास िकल्पाच्या जागा धगळींकृत केल्या, िी बाब 
वस्तशु्स्थतीस िरून नसल्याच,े कल्याण-डोंबबवली मिानगरपामलकेने कळप्रवले 
आिे. 
(४) िचन उद्भवत नािी. 

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

मुांबईत ल िसोिा अांधेरी (पश्श्ीम) येथे मोठया प्रमाणात  
िाांदळिनाी  तोड होत असल्याबाबत 

  

(६) *  ३८७३४   डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं   पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वसोवा अींिेरी (पश्चचम) येथे मोठया िमाणात काींिळवनाची तोड 
िोत असल्याचे मािे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आल े
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ऑफ यारी रोड, पाका  प्लाझा कफशरीज यनुनव्िमसा् ीच्या मागील 
बाजूस तसेच मुींबई मिानगरपामलकेच्या पे् पाका च्या मागील बाजूस मोठया 
िमाणात काींिळवनाची तोड िोत असनू सिर जागाींवर अनधिकृत झोपडया 
बाींिण्याचे तसेच सिर झोपडया या ४ त े ५ लाखाींना प्रवकण्यात येत असनू 
त्याद्वारे खरेिी-प्रवक्ीचे व्यविार िोत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, सिर अनधिकृत बाींिकामाबाबत स्थाननक लोकिनतननिीींनी 
वारींवार तक्ार करुन िेखील िशासनाने िखल घेतली नािी, िे िी खरे काय 
(४) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्याअनषुींगाने काींिळवनाींची तोड करणाऱयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे,  
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्र . उद्धि ठािरे : (१) व (२) मा.स्थाननक लोकिनतननिी याींनी आयकु्त, 
बिृन्मुींबई मिानगरपामलका याींना हि.०६/१०/२०२० रोजी उद्िेशनू मलहिलेल्या 
पत्रात ऑफ यारी रोड, पाका  प्लाझा कफशरीज यनुनव्िमसा् ीच्या मागील बाजूस 
तसेच मुींबई मिानगरपामलकेच्या पे् पाका च्या मागील बाजूस मोठया िमाणात 
काींिळवनाची कत्तल िोत असनू सिर जागाींवर अनधिकृत झोपडया बाींिण्यात 
येत असनू खरेिी-प्रवक्ीच ेव्यविार िोत आिेत, असा उल्लेख पत्रात केला आिे. 
तथाप्रप मुींबईतील वसोवा अींिेरी (पश्चचम) येथे मोठया िमाणात काींिळवनाची 
तोड िोत असल्याचे मािे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास 
आलेले नािी.  
(३), (४) व (५) वसोवा येथील काींिळवनाच े क्षते्र काींिळवन प्रवभागाकड े
िस्ताींतरीत झाल्यानींतर मौज ेवसेाावा येथील राखीव वन न.भ.ूक्.३/१/१(प)ै वर 
आढळून आलले्या ५१ अनधिकृत झोपडयाींबाबत चौकशी करण्यात आली असनू 
सींबींधित अनतक्मणिारकाींप्रवरुध्ि वनक्षेत्रपाल पश्चचम मुींबई याींच्या 
कायाालयामाफा त तपासणी करुन वनगनु्िा क्माींक ई-५/२०२२ हि.१५/०२/२०२२ 
नोंिप्रवण्यात आला आिे. सिायक वनसींरक्षक, काींिळवन सींरक्षण, मुींबई तथा 
िाधिकृत अधिकारी याींच्यामाफा त मिाराषट्र जममन मिसलू सींहिता १९६६ च े
कलम ५३, ५४ अन्वये ५१ अनतक्मणिारकाींना नो्ीस हिलेल्या असनू पढुील 
चौकशी सरुु आिे. 

----------------- 
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पालघर ि ठाणे या श्जल्हयाला जोडणाऱ्या मभिांड -िाडा-मनोर  

या राज्यमहामागाची  झालेली दरुिस्था 
  

(७) *  ३९७४०   श्र .हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्र .क्षित ज ठािूर (नालासोपारा), 
श्र .राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), 
श्र .शाांताराम मोरे (मभिांड  ग्राम ण), श्र .दौलत दरोडा (शहापरू), श्र .विनोद ननिोले 
(डहाण)ू, श्र .सनुनल प्रभ ू (हदांडोश ) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर व ठाणे श्जल्ह्याला जोडणारा मभवींडी-वाडा-मनोर िा ६४ ककमीचा 
राज्य मिामागा समुारे ३५० को्ी रुपये खचा करुन बाींिण्यात आला असनू, 
सिरिू रस्ता अपणुाावस्थेत असनू मोठ्या िमाणात खडड े पडल्याने तसेच 
नािरुुस्त झाल्यामळेु तथे ेवाींरवार अपघात िोऊन श्जवीत व प्रवत्तिानी झाल्याने 
सींबींधित ठेकेिार व अधिकाऱयाींप्रवरोिात श्रमजीवी सींघ्ननेे हिनाींक १९ नोव्िेंबर, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास आींिोलन केल ेअसल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मभवींडी-वाडा-मनोर मिामागाावरील रस्त्याच्या िरुवस्थेबाबत 
सींबींधित अधिकारी व ठेकेिाराींप्रवरुध्ि फौजिारी गनु्िे िाखल करून कारवाई 
करण्याची मागणी ‘समथान’ सींस्थेने हिनाींक २३ जुल,ै २०१९ व हिनाींक १० 
ऑगस््, २०२१ रोजी मा.मींत्री, सावाजननक बाींिकाम (रस्त)े सधचव, सावाजननक 
बाींिकाम (रस्त)े व श्जल्िाधिकारी (पालघर) याींच्याकड ेलखेी ननविेनाद्वारे केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर िकरणी हिनाींक ९ जानेवारी, २०२२ रोजी वाडा येथे व्यापक 
जनआींिोलन िोऊन िचींड जनक्षोभ ननमााण झाला असनू, सिर हठकाणी 
श्री.सपकाळ, कायाकारी अमभयींता, पालघर याींना बोलाप्रवण्यात आल े असता, 
त्याींनी भे् नाकारणे, उडवाउडवीची उत्तरे िेणे व कायाालयात अनपुश्स्थत 
असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, मभवींडी-वाडा-मनोर मिामागाावरील वािनाींची वाढती सींख्या 
लक्षात घेता नागररकाींच्या सरुक्षक्षततसेाठी व अपघात ्ाळण्यासाठी शासनाने 
ननिी मींजूर करून रस्त्याींची िरुुस्ती करण्याबाबत तसचे रस्त्याच्या िरुवस्थेस 
जबाबिार असणाऱया कीं पनी व ठेकेिाराप्रवरुद्ि कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्र . अशोिराि ीव्हाण : (१) िोय, आींिोलन केल ेिे खरे आिे. 
(२) िोय, ननवेिन िाप्त आिे. 
(३) कायाकारी अमभयींता याींच्या खुलाशात अस ेवतान करण्यात आलेले नािी, िे 
नमिू केल ेआिे. 
(४) हिनाींक ११.१०.२०१९ रोजी शासनाने सींबिीत उद्योजकाकडून िोणारी पथकर 
वसलूी रद्ि केली असनू सद्यश्स्थतीत सा.बाीं.प्रवभागामाफा त िेखभाल व 
िरुुस्तीची काम ेननिी उपलब्ितनेसुार करण्यात येतात. 
(५) िचन उद्भवत नािी. 

----------------- 
  
यितमाळ (श्ज.यितमाळ) गहृननमाचण ि िे्वििास म्हाडा अांतगचत मध्यम 
उत्पन्न गटाच्या घराांीे बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाचीे ि अपणुाचिस्थते असल्याबाबत 
  

(८) *  ४१३५१   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :  सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं   
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ (श्ज.यवतमाळ) गिृननमााण क्षेत्रप्रवकास म्िाडा अींतगात सन २०१२ 
मध्ये जािीरातीनसुार बाजोरीया नगर येथे २८ गाळे मध्यम उत्पन्न ग्ासाठी 
तसेच िस्तावीत २८ बठैी जोडघरे बाींिण्याची योजना अींमलात आली असनु   
१० वषााचा कालाविी िोऊन सधु्िा अजािाराींना घरे वा्प करण्यात आली नसनू, 
सिरिू घराच ेबाींिकाम ननकृष् िजााचे असल्याच ेहिनाींक २० जानेवारी २०२२ वा 
त्यासमुारास ननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, जािीरातीमध्ये बठैी जोडघराचा उल्लखे करण्यात आला असनू, 
सवा ग्रािकाींकडून त्यािमाणे रक्कम वसलू केली मात्र बाींिकाम चाळीींसारखे केल े
असनू पाण्याची ्ाकी लावण्यात आली नािी तसेच पाईपलाईन अपणुाावस्थेत 
असनू, ग्ाराचे आउ्ले्  काढलेल ेनसनू प्रवद्यतु जोडणीचे काम िलींबबत असनू 
घराच्या मभ ींतीनािी भेगा पडल्याचे हिसनू येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी १० वषााचा कालाविी िोउन म्िाडाकड ेआजिी 
भोगव्ा िमाणपत्र नािी तसेच नकाशा मींजूर करण्यात आलेला नसल्यामळेु 
यवतमाळ नगरपामलकेने भोगव्ा िमाणपत्राचा िस्ताव खारीज केला आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ?    
  

डॉ. श्जतेंद्र आव्हाड : (१) व (२) अींशत खरे आिे.  
सन २०११ मध्ये बाजोररया नगर, यवतमाळ येथे २८ गाळे मध्यम 

उत्पन्न ग् िी योजना िस्ताप्रवत करण्यात आली. हि.०७/०३/२०१२ अन्वये भखूींड 
प्रवभाजनाच्या सिुारीत अमभन्यासास मींजूरी िाप्त झाली. त्याअनषुींगाने ऑगस््, 
२०१२ मध्ये सिरिू कामाचा कायाािेश िेण्यात आला असनू सिर योजना जून 
२०१९ रोजी पणूा करण्यात आली आिे.  
(३), (४) व (५) िस्ततु िकरणाच्या अनषुींगाने श्जल्िाधिकारी, यवतमाळ 
याींचेकडून वस्तशु्स्थतीिशाक अिवाल मागप्रवण्यात आला आिे. 

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

 

मुांबईत ल िाांहदिली (पूिच) येथ ल दामूनगर खदान मध् ये 
 अनधधिृत मोबाईल टॉिर उभारल्याबाबत 

  

(९) 
*

 ३८४९८ श्र मत  माधुरी ममसाळ (पिचत ), श्र .सनु ल राणे 
(बोरीिली) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील काींहिवली (पवूा) येथील िामनूगर खिानीमध् ये अनधिकृत मोबाईल 
्ॉवर उभारण् यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल् यास, या अनधिकृत मोबाईल ् ॉवरमिून येणाऱ या रेडडएशनमळेु प्रवप्रवि 
आजार िोण् याचा िोका असल्यामळेु, मोबाईल ्ॉवरबाबतची तक्ार स् थाननकाींनी 
मिानगरपामलकेच्या आर-िक्षक्षण प्रवभागाकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर तक्ारीच्या अनषुींगाने उक्त िकरणी कारवाई करण् यास 
पामलकेकडून िलुाक्ष केल े जात असल् याचा आरोप नागररकाींनी हिनाींक ११ 
जानेवारी, २०११ रोजी वा त् यासमुारास केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, सिर िकरणी केलेल्या तक्ारीच्या अनषुींगाने शासनाने या 
अनधिकृत मोबाईल ्ॉवरवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) िे खरे आिे.  
(२) सिर अनधिकृत मोबाईल ् ॉवर सींिभाात हिनाींक १२.११.२०२१ रोजी बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेस तक्ार िाप्त झाली िोती िे खरे आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) सिर हठकाणी जुने कुठलेिी अनधिकृत मोबाईल ्ॉवर अश्स्तत्वात नसनू, 
नवीन मोबाईल ्ॉवरचे बाींिकाम सरुु असल्याबाबतची तक्ार बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेस िाप्त िोताच सिर मोबाईल ्ॉवरचे बाींिकाम बींि 
करण्याकररता बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफा त मुींबई मिानगरपामलका 
अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५४-अ अन्वये हिनाींक २७.१०.२०२१ रोजी स््ॉप 
वका  नो्ीस िेण्यात आली आिे.    
      तथाप्रप सिर नो्ीशीस पक्षकाराने मा. नगर हिवाणी न्यायालय, हिींडोशी 
येथे िावा क्.२३१४/२०२१ अन्वये आव्िान हिले असनू, सिर िकरण न्यायिप्रवषठ 
आिे. तसेच, मा.न्यायालयाच्या आिेशानसुार सिर मोबाईल ्ॉवरवर 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात येणार आिे अस ेबिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने 
कळप्रवले आिे.  
(५) िचन उद्भवत नािी. 

----------------- 
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नाांदगाांि (ता.सुधागड, श्ज.रायगड) येथ ल सरस्ित  नदीिरील  
िाहतुिीस धोिादायि असलेल्या पुलाबाबत  

  

(१०) * ३९००२  श्र .राजशे रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्र .क्षित ज ठािूर 
(नालासोपारा), श्र .हहतेंद्र ठािूर (िसई) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिगाींव (ता.सिुागड, श्ज.रायगड) येथील पाली-रवाळजे मागा िा मुींबई-गोवा 
मागााला जोडणारा अत्यींत मित्वाच्या मागाावरील सरस्वती निीवर िोन्िी बाजलूा 
सींरक्षण कठड ेनसणारा पलू जीणा िोवनू अत्यींत िोकािायक अवस्थेत असल्याच े
मािे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर पलुाची िरुुस्ती करण्याबाबतचे ननवेिन स्थाननक 
नागररकाींनी शासनास हिल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर पलुाची शासनाने पािणी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पलुाच्या बाजूला नवननममात पलू बाींिण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावािी वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्र . अशोिराि ीव्हाण : (१) सिरचा पलू वाितकुीसाठी िोकािायक नािी. 
(२ ननवेिन िाप्त नािी. 
(३) िोय, पािणी केली आिे. 
(४) िायब्रीड ॲन्यईु्ी अतींगात िगतीपथावरील कामात िचनाींकीत पलुाच े
पनूबांिणीच ेकाम अींतभूात आिे. सिर िकल्प जून, २०२३ पयतं पणूा करण्याच े
ननयोजन आिे. 
(५) िचन उद्भवत नािी. 

----------------- 
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बािळेगाि (ता.महाड, श्ज.रायगड) येथ ल दोन्ही  

पुल िोसळल्याने रस्त्याांी  झालेली दरुिस्था 
  

(११) * ३९८८४  श्र .भरतशठे गोगािल े(महाड) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बावळे गाव (ता.मिाड, श्ज.रायगड) िे िरण क्षेत्रात येत असनू येथील िोन्िी 
पलु कोसळलेले आिेत.  तसेच रस्त्याींचीिी अत्यींत िरुवस्था झाल्याच ेमािे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िोन्िी पलु व रस्त ेतातडीने िरुुस्त करण्याची मागणी 
स्थाननक ग्रामस्थाींकडून सातत्याने िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिरिू पलु व रस्त्याची तातडीने िरुुस्ती करण्यासाठी आवचयक 
ननिीची तरतिू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत?  
  
श्र . अशोिराि ीव्हाण : (१) बावळे गावाजवळील वारींगी पयातच रस्ता 
अश्स्तत्वात असनू त्यापढुील भाग िरणाच्या बडुीत क्षेत्रात येत असल्यामळेु तथे े
रस्ता व पलू अश्स्तत्वात नािी.          
(२) सद्य:श्स्थतीत अशी मागणी िाप्त नािी. 
(३) व (४) िचन उद्भवत नािी. 

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

राज्य शासनाच्या विविध विभागाांत ल ररक्त पदाांबाबत 
  

(१२) *  ४०२१८ श्र .मांगेश ीव्हाण (ीाळ सगाि), श्र मत  मननषा ीौधरी 
(दहहसर), श्र .जयिुमार रािल (मश ांदखेडा), श्र .योगेश सागर (ीारिोप), श्र .नरेंद्र 
भोंडिेर (भांडारा), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), श्र .अममत साटम 
(अांधेरी पश्श्ीम), श्र .गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्र .किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्र .िुमार आयलान  (उल्हासनगर) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं   पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात प्रवप्रवि प्रवभागात िजारो पिे ररक्त असतानािी शासनामाफा त 
मिाराषट्र लोकसेवा आयोगकड ेकेवळ ७ िजार ४६० पिाींची मागणी पत्र ेिेण्यात 
आल्याने लाखो समुशक्षक्षत बेरोजगार शासकीय नोकरीपासनू वींधचत राित 
असल्याची बाब मािे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या प्रवप्रवि प्रवभागातनू िर महिन्याला िजारो कमाचारी 
सेवाननवतृ्त िोत असतानािी िी पिे तात्काळ भरली जात नािीत, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, सवा ररक्त पिे भरण्यासाठी शासनाने कृती आराखडा तयार केला 
आिे काय व त्याअनषुींगाने १०० ् क्के ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्र .उद्धि ठािरे : (१) हि.३१ डडसेंबर, २०२१ अखरे शासनाच्या सींबींधित 
प्रवभागाींकडून एकूण ७९६१ पिाींची मागणी पत्र ेमिाराषट्र लोकसेवा आयोगास 
िाप्त झाली आिेत. 
(२) व (३) राज्यातील सवा शासकीय कायाालयाींमध्ये सेवाननवतृ्ती तसेच इतर 
कारणाींनी पिे ररक्त िोतात. ररक्त पिे िी नामननिेशन, पिोन्नती व 
िनतननयकु्तीव्िारे भरण्यात येतात. ररक्त पि भरती िक्ीया राबप्रवण्याची िक्ीया 
िी ननरींतर चालणारी िक्ीया आिे. 

ज्या  प्रवभागाींचा आकृनतबींि ननश्चचत / अींनतम करण्यात आला आिे, 
त्या प्रवभागाींना प्रवत्त प्रवभागाच्या हि. २५.५.२०१७ च्या शासन ननणायातील 
तरतिूीींच्या अिीन रािून ररक्त पिे भरण्यास अनमुती आिे. तथाप्रप ररक्त पिे 
भरण्याची तातडी व आवचयकतनेसुार प्रवत्त प्रवभागाने गठीत केलेल्या उप 
सममतीच्या मान्यतनेे ररक्त पिे भरण्याची तरतिू आिे. त्याच िमाणे प्रवत्त 
प्रवभागाच्या हि.३०.०७.२०२१ च्या शासन ननणायान्वये िशासकीय  प्रवभागाींना 
मिाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील १०० ्क्के ररक्त पिे भरता यावीत 
अशा पिाींना ननबिंाींमिून सु्  िेण्यात आली आिे. त्यानसुार ररक्त पिे भरण्याची 
कायावािी सींबींधित िशासकीय प्रवभागाींकडून करण्यात येत.े 
(४) िचन उद्भवत नािी. 

----------------- 
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मुांबईत ल िाांहदिली (पश्श्ीम) येथ ल हांसा हेरीटेज इमारत ला  
लागलेल्या आग ी  ीौिश  िरण्याबाबत 

(१३) *  ३८३८८   श्र .सनुनल प्रभ ू (हदांडोश ) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील काींहिवली (पश्चचम) येथील मथुरािास मागाावरील िींसा िेरी्ेज 
इमारतीमिील चौिा मजल्यावरील फ्लॅ् क्.१४०१ ला आग लागनू त्यामध्ये िोन 
ज्येषठ महिला नागरीकाींचा आगीत िोरपळून मतृ्य ुझाल्याची घ्ना हिनाींक ७ 
नोव्िेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास घडली असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी केलेल्या तपासात प्रवकासकाने पयाायी वीज परुवठा 
सबस््ेशन, स््ँण्डबाय पींप स्थापन करणे तसेच मींजूर आराखडयानसुार पवेुकडील 
आपातकालीन िरवाजाचे ित्यक्षात बाींिकाम न केल्याच ेतसेच बाींिकाम अपणूा 
असतानािी बाींिकाम पणुात्वाचे िमाणपत्र बेकायिेशीरररत्या पामलकेकडून 
ममळप्रवल्याची बाब हिनाींक ११ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननिशानास 
आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,   
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय आिेत व त्यानषुींगाने िोन ज्येषठ 
महिलाींच्या मतृ्यसु कारणीभतू ठरलेल्या रघवुींशी कन्ट्रक्शन कीं पनीच्या 
प्रवकासकाप्रवरुद्ि व सींबींधित िोषी अधिकारी, कमाचारी याींच्याप्रवरुद्ि शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्र . एिनाथ मशांदे : (१) मुींबईतील काींहिवली (पश्चचम) येथील मथुरािास 
मागाावरील िींसा िेरी्ेज इमारतीला हिनाींक ०६.११.२०२१ रोजी २०.३३ वाजता 
आग लागनू त्यामध्ये िोन जेषठ महिलाींचा मतृ्य ुझाला िी वस्तशु्स्थती आिे.  
(२) व (३) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या अश्ग्नशमन प्रवभागाने हिनाींक 
०७.०४.२०१४ रोजी हिलले्या “ना-िरकत” िमाणपत्रातील अ्ीनसुार स्वतींत्र वीज 
परुवठा सबस््ेशन व स््ॅण्डबाय पींप बसप्रवणे िी बाब इमारत पणूात्वाचा िाखला 
िाप्त करण्यापवूी करणे गरजेचे िोत.े 
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तसेच, सिर इमारतीस पणूात्वाचे िमाणपत्र (Building Completion 
Certificate) िेण्यात आललेे नसनू,  बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या मुींबई 
अश्ग्नशमन प्रवभागाने हिनाींक ०७.०४.२०१४ रोजी हिलेल्या ना-िरकत 
िमाणपत्रानसुार व ना-मींजुरीच्या सचूनेतील (आय.ओ.डी.) इतर सवा अ्ीींची 
पतूाता झाल्यानींतर भोगव्ा िमाणपत्र िेण्यात आल ेआिे.  
(४) व (५) सिर आगीच्या िघुा् नेच्या अनषुींगाने खालीलिमाणे कारवाई करण्यात 
आली आिे:-  
 बिृन्मबुई मिानगरपामलकेमाफा त हिनाींक ०७.११.२०२१ व ०८.११.२०२१ रोजी 

इमारतीची पािणी करण्यात आली. 
 अश्ग्नशमन प्रवभागाने हिनाींक ०२.११.२०१२ रोजी हिलेल्या ‘ना िरकत 

िमाणपत्रातील’ अ्ी व शतींची पतुाता न झाल्यामळेु मिाराषट्र आग 
िनतबींिक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अधिननयम २००६ च्या तरतिुीनसुार, 
सींबींधित प्रवकासक व मालक / भोगव्ािार याींना हिनाींक ०७.११.२०२१, 
१३.११.२०२१ व १०.०१.२०२२ रोजी नो्ीस िेण्यात आल्या आिेत. 

 इमारतीच्या पवेुकडील गे्चे बाींिकाम न केल्यामळेु बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेमाफा त िींसा िेरी्ेज इमारतीचे अध्यक्ष / सधचव याींना 
मिाराषट्र िािेमशक नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या कलम ५३ (१) 
अन्वये हिनाींक १४.१२.२०२१ रोजी नो्ीस िेण्यात आली आिे. 

 बिृन्मुींबई पोमलसाींमाफा त काींहिवली पोमलस ठाणे येथे अपघात मतृ्य ुअिवाल 
(ए.डी.आर.) क्माींक ११५/२१ व ११६/२१ िाखल करण्यात आला आिे. 

 काींहिवली पोमलस ठाणे याींच्यामाफा त इमारतीच ेप्रवकासक, सेके््री, चेअरमन 
आणण आकका ्ेक्् याींचे प्रवरुध्ि हिनाींक २०.११.२०२१ रोजी िथम खबरी 
अिवाल (FIR) क्. ९२८/२०२१ िाखल केला आिे. 
 

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

 
अिोला श्जल््यात ल रस्ते दरुुस्त च्या िामात  

झालेल्या अननयममततेबाबत  
  

(१४) *  ४०३५४  श्र .रणध र सािरिर (अिोला पिूच) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) अकोला श्जल्ह्यातील राज्य मागा क्माींक २७८ वरील कक.मी. ३४/०० त े७९/०० 
मिील लाींबीच्या रस्त्याींच्या िरुुस्तीच्या कामात झालले्या अननयममततबेाबत 
हिनाींक ७ जानेवारी, २०२२ रोजी सावाजननक बाींिकाम अिीक्षक अमभयींता याींनी 
सींबींधित सिायक अमभयींत्याींना कारणे िाखवा नो्ीस बजावली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्त्यावरील खडड ेभरण्यासाठी अवाजवी तरतिुीची मागणी, 
हिशाभलू करण्याचा ियत्न तसेच शासनाची मोठी िानी अशा गींभीर स्वरूपाचा 
ठपका कारणे िाखवा नो्ीसमध्ये केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच अकोला श्जल्ह्यातील राज्य मिामागा क्माींक २७४ वरील कक.मी. 
९७/०० त े १०७/०० रस्त्याच्या कामाची सिुारणा करण्याकररता कायाकारी 
अमभयींता, सावाजननक बाींिकाम प्रवभाग अकोला याींनी हिनाींक ५/१२/२०१८ रोजी 
कायाारींभ आिेश हिल ेअसनू, उक्त काम पणूा करण्याचा प्रवहित कालाविी ६ 
(सिा) महिने असनू ३ (तीन) वष ेउल्ून सदु्िा सींबींधित कीं त्रा्िाराने अद्यापिी 
काम पणूा केल ेनािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त काम पणुा करण्यास सींबींधित कीं त्रा्िाराने अमसथाता 
िशाप्रवली असल्याने, सिर कीं त्रा्िाराचे नाव काळ्या यािीत ्ाकण्यासाठी 
अिीक्षक अमभयींता, सावाजननक बाींिकाम मींडळ, अकोला याींनी शासनास सािर 
केल ेिोत,े िी िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, सिर िकरणी मशस्तभींगाची कायावािी करुन सींबींधित अमभयींत्यास 
ननलींबीत करण्याबाबत तसेच सिरिू काम पणुात्वास नेऊन सींबींधित कीं त्रा्िारावर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्र . अशोिराि ीव्हाण : (१) व (२) सिर कामाच्या ननयतकालीन िेखभाल व 
िरुुस्ती बाबत सींबधितास कारणे िाखवा नो्ीस िेण्यात आली आिे, िे खरे 
आिे.  
(३) सिर रस्त्याचे काम अद्याप पणूा झाल ेनािी, िे खरे आिे. कीं त्रा्िारावर 
करारनाम्यातील तरतिूीनसुार िींडात्मक कायावािी करण्यात आली आिे. 
(४) िे खरे नािी. 
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(५) सिर कामाबाबत अिीक्षक अमभयींता, िक्षता व गणु ननयींत्रण मींडळ, 
अमरावती याींचेमाफा त चौकशी आिेमशत करण्यात आली असनू चौकशी 
अिवालातील िाप्त ननषकषाानसुार उधचत कायावािी करण्यात येईल. तसेच सिर 
िोन्िी रस्त्याींच्या कामाबाबत कीं त्रा्िारावर िींडात्मक कायावािी करण्यात आली 
असनू रस्त्यावरील खडड े बजुवनू रस्ता वाितकुीकरीता सशु्स्थतीत ठेवण्यात 
आला आिे. 

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

नागपूर शहरात मे.ऑरेन्ज मसटी िॉटर प्रा.मल. िां पन ने  
िां ्ाट िरारामध्ये अननयममतता िेल्याबाबत 

  

(१५) *  ३७८८५   श्र .वििास ठािरे (नागपरू पश्श्ीम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू शिरामध्ये २४ X ७ अींतगात पाणी परुवठा करण्याचे मे.ऑरेन्ज मस्ी 
वॉ्र िा.मल. या कीं पनीला हिनाींक १ एप्रिल, २०१२ त े ३१ माचा २०१७ या 
कालाविीमध्ये हिलेल्या रू.३८७.०० को्ीीं रुपयाींच्या पाणी परुवठा योजना 
कीं त्रा्ातील करारानसुार पणूा केली नसल्याने योजनेची ककींमत रु.५२.०० को्ीन े
वाढली असनु ननिाारीत कालाविीमध्ये योजना पणूा केली नसल्याने 
मिानगरपामलकेमाफा त रु.४१.०० को्ीीं रुपयाींचा िींड वसलु करण्यात आला आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मिानगरपामलकेने मािे नोव्िेंबर, २०१९ त े जून, २०२० या 
कालाविीमध्ये वन-्ाईम-से्लमें् अींतगात िींडाची रक्कम माफ करून योजनेची 
वाढीव रक्कम व िींडाची माफ केलेली अशी एकुण ९३.०० को्ीची रक्कम 
मे.ऑरेन्ज मस्ी वॉ्र िा.मल. कीं पनीला परत केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, योजनेतील वाढीव ककींमत िेताींना सिुारीत करारनामा करण्यात 
आला िोता काय, 
(४) असल्यास, ननिाारीत कालाविीमध्ये योजना पणूा न झाल्याने योजनेची 
वाढलेली ककींमत, माफ करण्यात आलेली िींडाची रक्कम तसेच 
वन-्ाईम-से्लमें्मळेु मिानगरपामलकेच ेिोत असलले्या रु.३७४.०० को्ीच्या 
रकमेला जबाबिार कोण आिेत, 
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(५) असल्यास, सिरिू जबाबिार असणाऱयाची शासनाने चौकशी केली आिे काय 
व त्यानषुींगाने सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्र .एिनाथ मशांदे : (१) िे अींशत: खरे आिे. 

नागपरू मिानगरपामलकेद्वारे कें द्र शासनाच्या जवािरलाल नेिरु नागरी 
पनुाननमााण अमभयानाअींतगात नागपरू मिानगरपामलकेमध्ये अश्स्तत्वात असलेल्या 
पाणी परुवठा िणालीचे उन्नती करणे व बळक्ीकरण करण्याकररता खाजगी 
सिभागाच्या तत्वावर रू.३८७.६६ को्ी रक्कमेचा िकल्प िाती घेण्यात आला. 
सिर िकल्प राबप्रवण्याकररता  व २५ वषा िेखभाल िरुुस्तीसाठी ऑपरे्र म्िणून 
मे.ऑरेन्ज मस्ी वॉ्र िा.मल.याींची हि.०१.०३.२०१२ पासनू ननयकु्ती करण्यात 
आली. यामध्ये त्याींचा वा्ा ३० ्क्के इतका िोता.यामध्ये ऑपरे्र याींनी ५ 
वषांमध्ये सिर िकल्प पणूा करणे आवचयक िोत.े तथाप्रप, सिर काम प्रवहित 
कालाविीत पणूा न झाल्याने भाव वाढीच्या फरकानसुार िकल्पाच्या ककींमतीत 
रू.५३.८९ को्ी इतकी वाढ झाली आिे. ऑपरे्र याींच्याकडून कीं त्रा्ाच्या 
अ्ी  व शतीनसुार Foreign Expats ची ननयकु्ती केली नसल्याने रू.३८.९० 
को्ी इतकी रक्कम रोखण्यात आली आिे. 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
    नागपरू मिानगरपामलका मिासभेच्या ठराव क्.३७० अन्वये हि.०५.०२.२०१९ 
अन्वये वन- ्ॉईम-से्लमें् मींजूर करण्यात आल.े यानसुार ऑपरे्र याींना 
रू.९२.७९ को्ी रक्कम १२ महिन्यात व ६ िप्त्यात अिा करण्यास मान्यता 
िेण्यात आली असनू यापकैी याींना रू.७१.९० को्ी इतक्या रक्कमेच े ििान 
करण्यात आल ेआिे. 
(३) या िकल्पाअींतगात Initial Performance Improvement Project 
(I.P.I.P.), Renewal and Replacement (R & R) िी काम ेकरण्यात तसेच 
कीं त्रा्ातील अ्ी   (Contractual Obligation) नसुार ताींबत्रक व व्यावसायीक 
क्षमता (Technical and Commercial Efficiency) पणूा करण्याकररता पढुील 
५ वषा मिुतवाढ िेण्याबाबत सिुाररत करारनामा करण्याची िकक्या 
मिानगरपामलकेच्या स्तरावर सरुु आिे. 
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(४) नागपरू मिानगरपामलका मिासभेच्या ठराव क्.३७० अन्वये हि.०५.०२.२०१९ 
अन्वये वन-्ॉईम-से्लमें् मींजूर करण्यात आले आिे. 
(५) िचन उद्भवत नािी. 

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

 
रत्नाधगरी, रायगड ि मसांधदुगुच श्जल््यातून जाणाऱ् या सागरी महामागाचच्या 

प्रारूप आराखड्यास िें द्र शासनाी  मांजुरी ममळणेबाबत 
  

(१६) * ३८०२० श्र .भास्िर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रत्नाधगरी, रायगड व मसींिुिगुा श्जल्ह्यातनू जाणा-या समुारे ५७० कक.मी. 
लाींबीच्या सागरी मिामागााचे पेव्िड शोल्डरसि उन्नतीकरण करण्याकररता 
ित्यक्ष तसेच ड्रोन कॅमेऱयाद्वारे सवेक्षण करण्यात येवनू या कामाचा िारूप 
आराखडा मािे माचा, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान कें द्र शासनाकड ेमींजुरीसाठी 
सािर करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर िारूप आराखडयाला कें द्र शासनाकडून मींजुरी ममळाली आिे 
काय, असल्यास या कामाची सद्य:श्स्थती काय आिे, 
(३) नसल्यास, राज्य शासनाकडून मींजुरी ममळण्याबाबत कोणती कायावािी केली 
वा करण्यात येत आिेत, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्र . एिनाथ मशांदे : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) सिर िारुप आराखडयास अद्यापपावेतो कें द्र शासनाकडून मींजूरी िाप्त 
झालेली नािी. 
(३) मींजूरी बाबत पाठपरुावा करण्यात येत आिे. 
(४) िचन उद्भवत नािी. 

----------------- 
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मुांबईत ल रस्ते बाांधण च्या गैरव्यिहाराी  ीौिश  िरण्याबाबत 
  

(१७) * ३८२६६   श्र .ममहीर िोटेीा (मलुुांड), श्र .अब ू आजम  (मानखूदच 
मशिाज नगर), श्र .रईस शखे (मभिांड  पिूच), डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा) : 
सन्माननीय नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमिील रस्ता बाींिणीच्या गरैव्यविारािकरणी िोषी असलले्या व काळया 
यािीतील कीं त्रा्िाराींना िेण्यात आलेली ७ वषांची मशक्षा ३ वष ेकरण्यात आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर काळया यािीतील कीं त्रा्िाराींना पनु्िा मुींबईतील नवीन रस्त े
बाींिणीचे समुारे रु.२२०० को्ीींच्या ननप्रविा िकक्येत सिभागी करण्यात येत 
असनू या नवीन रस्त्याच्या गरैव्यविाराची चौकशी करण्याबाबतचे पत्र स्थाननक 
लोकिनतननिी याींनी मिापौर, बिृन्मुींबई मिानगरपामलका याींना हिनाींक १७ 
नोव्िेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास हिल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर पत्राच्या अनषुींगाने मिापामलका िशासनाकडून अद्यापपयतं 
नवीन रस्ता गरैव्यविाराची चौकशी केली नसल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर पत्राच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने सींबींधित िोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्र . एिनाथ मशांदे : (१) िे खरे आिे अस ेबिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने कळप्रवले 
आिे. 
(२) मा.लोकिनतननिी याींचे हिनाींक १७.११.२०२१ रोजीचे पत्र बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेस िाप्त झाल ेआिे. 
(३), (४) व (५) सिर िकरणी चौकशी सममतीने सवकंष चौकशी करुन बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेस अिवाल सािर केला िोता. त्यानषुींगाने मिानगरपामलकेच्या 
सक्षम िाधिकाऱयाींकड ेसनुावणी िोऊन िोषी कीं त्रा्िारावर योग्य ती कायावािी 
करण्यात आली आिे. त्यामळेु याबाबत पनु्िा चौकशी करण्याची आवचयकता 
नािी, अस ेमिानगरपामलकेने कळप्रवले आिे. 

----------------- 
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राज्यात अनुिां पा धारिाांी  भरत  प्रकक्रया राबविण्याबाबत 
  

(१८) *  ३८७६१   श्र .लक्ष्मण पिार (गेिराई) : सन्माननीय मखु्यमा्ं   पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनकुीं पा िारकाींची भरती िकक्या राबप्रवण्यासींिभाात शासनाने 
ननगाममत केलेला हिनाींक २२ डडसेंबर, २०२१ रोजीचा अन्यायकारक शासन आिेश 
रद्ि करण्याची मागणी अनकुीं पा िारकाींनी केल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, हिनाींक २३ एप्रिल, २००८ च्या शासन आिेशािमाणेच अनकुीं पा 
िारकाींची भरती िकक्या राबवावी अशी मागणी अनकुीं पा िारकाींकडून 
ननवेिनाच्या माध्यमातनू केली असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, हिनाींक २२ डडसेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन आिेशािमाणे 
अनकुीं पा िारकाींची भरती िकक्या राबप्रवल्यास अनेक अनकुीं पािारक लाभापासनू 
वींधचत रािणार असल्याचेिी हिलेल्या ननवेिनाच्या माध्यमातनू ननिशानास आल,े 
िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, हिनाींक २२डश्सेींबर, २०२१ रोजीच्या शासन आिेशाऐवजी हिनाींक 
२३ एप्रिल, २००८ रोजीच्या शासन आिेशािमाणे अनकुीं पा िारकाींची भरती 
िकक्या राबवण्यासींिभाात शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्र . उद्धि ठािरे : (१) िोय िे खरे आिे. 
(२) िोय िे, खरे आिे.   
(३) व (४) सन २००८ मध्ये सरळसेवेच्या ररक्त पिाींच्या ५% पिे अनकुीं पा 
ननयकु्तीसाठी उपलब्ि िोत िोती.  शासन ननणाय हि.२३.०४.२००८ अन्वये 
हि.२२.०८.२००५ पवूीच्या ितीक्षासचूीतील उमिेवाराींपकैी ५०% उमेिवाराींची 
ननयकु्ती पहिल्या वषी, २५% उमेिवाराींची ननयकु्ती िसुऱया वषी व उवाररत २५% 
उमेिवाराींची ननयकु्ती नतसऱया वषी करण्याची आिेश िोत.े   
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हि.११.०९.२०१९ च्या शासन ननणायान्वये अनकुीं पा ननयकु्तीसाठी िरवषी 
सरळसेवेच्या ररक्त िोणाऱया पिाींच्या १०% ची मयाािा २०% पयतं वाढप्रवण्यात 
आली.  सिर मयाािा िी हि.३१.१२.२०२१ रोजी सींपषु्ात येणार िोती.  त्यामळेु 
हि.२२.१२.२०२१ च्या आिेशान्वये २०% ची मयाािा पढुील तीन वषाासाठी 
म्िणजेच हि.०१.०१.२०२२ त े३१.१२.२०२४ पयतं वाढप्रवण्यात आली आिे.       

अनकुीं पा ननयकु्त्या तातडीने िोण्याच्या अनषुींगाने 
यासींबींिीच्या  कायापध्ितीमध्ये असणारा सींभ्रम िरू करुन अनकुीं पा ननयकु्ती 
िकक्या जलि गतीने पणूा करण्यास सिाय्यभतू िोण्यासाठी हि.२६.०८.२०२१ च्या 
पररपत्रकान्वये अनकुीं पा ननयकु्तीची िमाणणत कायापध्िती (SOP) िमसध्ि 
करण्यात आली आिे. त्यानींतर प्रवप्रवि प्रवभागाींमिील अनकुीं पा ननयकु्तीचा 
आढावा घेण्यात आला असता ग्-क च्या २,५५५ व ग्-ड च्या १,०६७ अशा 
एकूण ३,६२२ उमेिवाराींना सन २०२१ मध्ये अनकुीं पा ननयकु्ती िेण्यात आली 
आिे.         
(५) िचन उद्भवत नािी. 

 

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

 

रोहा (श्ज.रायगड) नगरपररषदेत नगरोत्थान योजनतेून िेलेल्या  
िामात िोट्यिध  रुपयाांीा िेलेला गैरव्यिहार 

(१९) *  ३७६७९   श्र .लहू िानड े (श्र रामपरू), श्र .मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्र .ीेतन तपेु (हडपसर) :  सन्माननीय नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रोिा (श्ज.रायगड) नगरपररषिेत नगरोत्थान योजनेतनू रोिा नगरपररषि 
क्षेत्रातील सोसाय्या तसेच जुन्या गावठाणाींमिून ननघणारा मलैा खुल्या 
ग्ारातनू सोडला जात असल्याने पसरणारी िगुिंी व रोगराई यावर उपाययोजना 
म्िणून रोिा नगरपररषिेने (श्ज.रायगड) एस्ीपी प्लॅन्् उभारण्याचा ननणाय 
घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७ मध्ये ओमकार ग्रपु कीं पनीस सिर प्लॅन््चे काम 
िेण्यात येवनू कीं त्रा्िार कीं पनीने प्लॅन््चे ७० ् क्के काम पणूा केल्याचे व उवाररत 
एस्ीपी प्लॅन््च्या कामासाठी ५ त े६ को्ी म्िणजेच एकूण १२ त े१३ को्ी 
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रुपये खचा येणार असल्याच ेकीं त्रा्िाराकडून साींगण्यात आल्याचेिी ननिशानास 
आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िरम्यानच्या काळात प्लॅन््च्या उवाररत कामासाठी नगरपररषिेने 
मेसास ननसगा कन्सल् ी्ं् या कीं पनीला सल्लागार म्िणून िकल्प व्यवस्थापनाने 
ठेका हिल्याचे व सिर सल्लागार कीं पनीने त्यासाठी मळुच्या १३ को्ी ऐवजी ३२ 
को्ी रुपये इतका खचा येणार असल्याचे व या वाढीव रक्कमेच्या 
अींिाजपत्रकाींमध्ये नगरपररषिेचे अधिकारी सामील असल्याचे हि. ६ जानेवारी, 
२०२२ रोजी ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, अशािकारे को्यविी रुपयाींचे आकड े वाढवनू अींिाजपत्रक 
िेणाऱया सल्लागार कीं पनीची तसेच त्यामध्ये सामील असणाऱया अधिकाऱयाींची 
सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी स्थाननक जनतकेडून मािे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान केली असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(५) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानषुींगाने 
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय 
आिेत ? 
  

श्र . एिनाथ मशांदे : (१) मिाराषट्र सवुणा जयींती नगरोत्थान मिामभयानाींतगात 
रोिा नगरपररषिेच्या रुपये २८.८१ को्ी ककींमतीच्या भयुारी ग्ार िकल्पास 
िशासकीय मींजुरी ििान करण्यात आलेली असनू सिर िकल्पामध्ये मलिकक्या 
कें द्र (एस्ीपी) चा  समावेश आिे.            
(२) रोिा नगरपररषिेने रोिा शिर भयुारी ग्ार िकल्पाच ेकायाािेश मे. ओमकार 
ग्रपु्स, पणेु याींना हिनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हिले आिेत. यानसुार सींबींधित 
कीं त्रा्िाराने िकल्पाचे ३१ % काम पणूा केले आिे. 
      या िकल्पाच्या अनषुींगाने कीं त्रा्िाराने १६ ककमी लाींबीची भमूमगत ग्ार 
पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम केल ेअसनू केलेल्या कामापो्ी रुपये ९.०८ को्ी 
रुपये इतके िेयक नगरपररषिमाफा त कीं त्रा्िारास ििान करण्यात आल ेआिे. 
तसेच, िकल्पातील उवाररत कामाींसाठी िशासकीय मान्यतनेसुार उवाररत सींपणूा 
ननिी खची पडणार आिे. त्यामळेु, सींपणूा भयुारी ग्ार िकल्प केवळ १२ त े१३ 
को्ी ननिीमध्ये पणूा िोणार असल्याची बाब खरी नािी अस े नगरपररषिेने 
कळप्रवले आिे. 
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(३) रोिा शिर भयुारी ग्ार योजनेचा सप्रवस्तर िकल्प अिवाल तयार 
करणेकररता मे. ननसगा कन्सल् ी्ं् याींना िकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्िणून 
रोिा नगरपररषिेने हिनाींक ०८ जुल,ै २०१० रोजी नेमणकू केली िोती. 
     त्यानसुार  मे. ननसगा कन्सल् ी्ं् याींनी सिर िकल्पाच ेरुपये ३२.५९ को्ी 
ककींमतीचे अींिाजपत्रक तयार केल ेिोत.े तथाप्रप, मखु्य अमभयींता, मिाराषट्र जीवन 
िाधिकरण, ठाणे याींनी िकल्पास हिलेल्या ताींबत्रक मान्यतसे अनसुरून २८.८१ 
को्ी ककींमतीच्या रोिा शिर भयुारी ग्ार िकल्पास िशासकीय मान्यता िेण्यात 
आली आिे. 
     तद्नींतर, नगरपररषिेच्या सल्लागारामाफा त वाढीव ककींमतीचे अींिाजपत्रक 
तयार करण्यात आल ेनसल्याचे नगरपररषिेने कळप्रवले आिे. 
(४) व (५) अशा िकारची मागणी करण्याबाबतचे कोणतिेी ननवेिन िाप्त 
झाल्याचे आढळून आलेले नािी. 

----------------- 
  
िा्ज (श्जल्हा पुणे) येथ ल राज ि गाांध  प्राण  सांग्रहालय ि िन्यप्राण  

सांशोधन िें द्रात ल सुरिा व्यिस्थेबाबत 
  

(२०) *  ३८४१५   श्र .मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कात्रज (श्जल्िा पणेु) येथील राजीव गाींिी िाणी सींग्रिालय व वन्यिाणी 
सींशोिन कें द्र येथे सरुक्षा व्यवस्थेतील त्रु् ीींमळेु गरैिकार वाढत असल्याची बाब 
मािे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िाण्याींची चोरी, िल्ल,े अनसैधगाक मतृ्य ूतसेच चींिनाच्या झाडाींची 
तस्करी इत्यािी घ्ना वारींवार घडत असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, सींग्रिालयात कोट्यविी रुपये खचा करून सीसी्ीव्िी कॅमेरे, 
हिवसरात्र सरुक्षा रक्षकाींचा पिारा असताींना या घ्ना घडत असनू जवळपास ४८ 
पेक्षा जास्त सरुक्षारक्षक कायारत िाखप्रवल ेअसताींना त्यापकैी कािी सरुक्षारक्षक 
फक्त कागिोपत्रीच िशाप्रवण्यात आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, सींग्रिालयाच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने ठोस पावल े
उचलण्याबाबतचे लेखी ननविेन स्थाननक लोकिनतननिीींनी आयकु्त, पणेु 
मिानगरपामलका याींना हिनाींक १३ जानेवारी, २०२२ रोजी सािर केल ेअसनूिी 
त्यावर कोणत्यािी िकारची कायावािी झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशीअींती कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्र . एिनाथ मशांदे : (१)  व (२) अींशत: खरे आिे. 
हि.५.०१.२०२२ रोजी राजीव गाींिी िाणी सींग्रिालयात चींिन चोरी 

झाल्याचे ननिशानास आल ेिोत.े  
     तथाप्रप, त्याव्यनतररक्त अन्य कोणतािी गरैिकार त्या िरम्यान घडलेला 
नािी, अस ेपणेु मिानगरपामलकेने कळप्रवले आिे. 
(३)  िे खरे नािी. 
    िाणीसींग्रिालय सरुक्षसेाठी एकूण ३४ एवढे सरुक्षा रक्षक अधिकृत 
नोंिणीनसुार सिर िाणी सींग्रिालयात  कायारत आिेत.  त्यापकैी रात्रपाळी 
गस्तीसाठी १८ रखवालिार अींतगात पररसरात कायारत िोत.े 
(४) व (५) या िकरणी मा.प्रविानसभा सिस्य, खडकवासला, पणेु याींनी आयकु्त, 
पणेु मिानगरपामलका याींना लेखी पत्र हिल ेआिे. 
    सींग्रिालयाच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीन ेपणेु मिानगरपामलकेने खालील उपाय 
योजना केलेल्या आिेत :- 
 चींिन चोरी िकरणी पणेु मिानगरपामलकेमाफा त सींबींिीत पोलीस स््ेशनला 

हि.०६.०१.२०२२ रोजी कफयााि नोंि करण्यात आली असनू िाणी सींग्रिालयात 
िोणाऱया चींिन चोरीस अ्काव िोण्यासाठी पोलीस आयकु्त, पणेु शिर याींना 
कळप्रवण्यात आल ेआिे.  

 िाणीसींग्रिालय सीमामभ ींत भक्कम करण्याच्या अनषुींगाने ननप्रविा िकक्या 
राबप्रवण्यात आलेली आिे.  त्या हठकाणी आवचयक स्थापत्य प्रवषयक 
िेखभाल, िरुुस्तीचे कामकाज िगतीपथावर आिे. 

 िाणीसींग्रिालयात आवचयक त्या सींख्येत सरुक्षा रखवालिार नेमणकू 
करणेबाबत कायावािी केली जात आिे. 

 पढुील आधथाक वषाात सीसी्ीव्िी कॅमेऱयाींच्या सींख्येत वाढ केली जाणार 
आिे.  
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 ज्या हठकाणी चोरीचा िकार घडला िोता, त्या हठकाणी गस्त घालणाऱया    
८ खाजगी सरुक्षा कमाचाऱयाींची बिली करण्यात आलेली असनू सरुक्षा 
खात्याअींतगात कायारत असलेल्या सरुक्षा रक्षकाींस कारणे िाखवा नो्ीस 
बजावली आिे. 

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

मुांबई िाांहदिली (पूिच) येथे विना नोंदण  सुरु असलेल्या  
खाजग  रुग्णालयाांबाबत 

  

(२१) *  ३७८०८  श्र .सनु ल राणे (बोरीिली), श्र .गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच), श्र .किसन िथोरे (मरुबाड), श्र .िुमार आयलान  (उल्हासनगर), श्र .पराग 
शाह (घाटिोपर पिूच), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), श्र मत  मांदा 
म्हा् े(बेलापरू), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पश्श्ीम), श्र .ीांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं   पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील काींहिवली (पवूा) येथे रुग्णालयाींची नोंिणी न करताच 
अनधिकृतपणे ५ रुग्णालये सरुु असल्याची माहिती समोर आली असनू या 
रुग्णालयाींच्या सींचालकाींना काम बींि करण्याबाबत तसेच त्याींच्यावर समता नगर 
पोलीस ठाण्यात गनु्िा िाखल करण्यात आल्याची बाब मािे डडसेंबर, २०२२ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशानास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर िकरणी गनु्िा िाखल केल्यानींतर िेखील उक्त रुग्णालय 
सरुुच असल्याची बाब ननिशानास आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, बॉम्ब ेनमसगं िोम रश्जस्टे्रशन अॅक््च्या तरतिुीनसुार मुींबईतील 
ित्येक रुग्णालय ककीं वा नमसगं िोमची नोंिणी पामलका प्रवभागात असणे 
बींिनकारक आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानषुींगाने 
अशािकारे प्रवनानोंिणी रुग्णालये चालप्रवणाऱ या खाजगी रुग्णालयाींवर ननयींत्रण 
ठेवण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्र . एिनाथ मशांदे : (१) व (२) िे खरे आिे. 
      काींहिवली (पवूा) येथील रुग्णालयाींची तपासणी केली असता, ७ रुग्णालये 
प्रवनानोंिणीकृत सरुु असल्याचे ननिशानास आल ेआिे.  
    सिर रुग्णालयाींना वारींवार ननरीक्षण अिवाल िेऊन त्याींच्या प्रवरोिात बॉम्ब े
नमसगं िोम रश्जस्टे्रशन ॲक्् १९४९ मिील तरतिुीनसुार मा. मिानगर 
िींडाधिकारी, प्रवलेपाले येथील न्यायालयात ख्ल ेिाखल करण्यात आल ेआिेत. 
तसेच समता नगर पोलीस ठाणे येथे गनु्िा नोंि क्माींक ४०/२०२१, ४१/२०२१ व 
१२३/२०२१ अन्वये गनु्िे िाखल करण्यात आल्याचे बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने 
कळप्रवले आिे.     
(३) िे खरे आिे. 
(४) व (५) प्रवनानोंिणी खाजगी रुग्णालयाींवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेमाफा त खालीलिमाणे कायावािी करण्यात येत:े-    
 बॉम्ब े नमसगं िोम रश्जस्टे्रशन ॲक्् १९४९ च्या तरतिुीनसुार ननरीक्षण 

अिवाल िेऊन ख्ले िाखल करण्यात येतात. 
 ख्ल ेिाखल करण्यात आल्यानींतरिी प्रवनानोंिणी रुग्णालये सरुु असल्याच े

ननिशानास आल्यानींतर स्थाननक पोलीस ठाण्यामध्ये गनु्िे िाखल करण्यात 
येतात. 

 मुींबई मिानगरपामलका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५१ नसुार नो्ीस 
िेण्यात येत.े 

 म्िाडा िाधिकरणाच्या कायाक्षेत्रात प्रवनानोंिणी सरुु असलेल्या रुग्णालयाींवर 
कारवाई करण्यासाठी म्िाडा िाधिकरणास कळप्रवण्यात आल ेआिे. 

 सींयकु्त कारवाईिरम्यान अशा िकारच्या कािी रुग्णालयाींतील ऑश्क्सजन 
मसलेंडर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आिे. 

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

मुांबई महानगरपामलिा सफाई िामगार िसाहत पुनविचिास  
योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(२२) *  ३७६६४   श्र .देिेंद्र फडणि स (नागपरू दक्षिण पश्श्ीम), श्र .ीांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्र .राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्र .राम िदम (घाटिोपर पश्श्ीम), श्र .रवि राणा (बडनेरा), 
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श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), श्र .सनु ल राणे (बोरीिली), श्र .ममहीर िोटेीा 
(मलुुांड), श्र मत  मननषा ीौधरी (दहहसर), श्र .सांजय साििारे (भसुािळ), 
श्र .गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्र .किसन िथोरे (मरुबाड), श्र .िुमार 
आयलान  (उल्हासनगर), श्र .अममत साटम (अांधेरी पश्श्ीम), श्र .पराग शाह 
(घाटिोपर पिूच), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), श्र मत  मांदा म्हा् े
(बेलापरू), श्र .योगेश सागर (ीारिोप), श्र .जयिुमार रािल (मश ांदखेडा), 
अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पश्श्ीम), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिले), अॅड.पराग अळिण  
(विलेपाले) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई मिानगरपामलकेने सफाई कामगाराींच्या ३९ वसाितीींच्या 
पनुप्रवाकासासाठी आश्रय योजना राबप्रवली असनू त्यासाठी १,८४४ को्ी रुपयाींच े
िस्ताव पामलकेत मींजूर झाल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) सिर आश्रय योजनेंतगात १२ वसाितीींच्या पनुप्रवाकासाच्या ननप्रविा िकक्येत 
ककमान ३ कीं पन्याींनी सिभाग घेऊन स्पिाात्मक ननप्रविा िकक्या िोणे अपके्षक्षत 
असताना, तसे न करता ठाणे मिापामलकेतील कीं त्रा्िार शायोना कापोरेशन या 
एकमेव कीं पनीला समुारे १६०० को्ी रुपयाींचे काम िेण्यात आल,े िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर आश्रय योजनेच ेकीं त्रा् िेताना कें हद्रय िक्षता आयोगाच्या 
ननयमाींचे उल्लींघन करण्यात आल्याने, उक्त िकरणी चौकशी करण्याच ेआिेश 
मा.राज्यपाल मिोियाींनी लोकायकु्त याींना मािे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यािरम्यान हिल्याचे ननिशनाास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या मळू योजनेनसुार ३३ लाख चौरस फु्ाींचे बाींिकाम मींजूर िोत,े 
परींत ूकीं त्रा्िाराींनी यात वाढ करून त े७९ लाख चौरस फु्ाींपयतं वाढवनू त े
पामलकेनेिी मान्य केल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, मुींबईतील सफाई कामगाराींना डॉ.बाबासािेब आींबेडकर 
श्रमसाफल्य आवास योजनेतनू मालकी िक्काची घरे िेणे शक्य असतानािी 
मालकी िक्काींच्या घराींऐवजी ‘सेवा ननवासस्थानाचा’ पयााय हिला, िे िी खरे आिे 
काय, 
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(६) असल्यास, सिर िकरणी लोकिनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री मिोिय व पामलका 
आयकु्त याींच्याकड ेलखेी तक्ार केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(७) असल्यास, सिर िकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय व त्यानषुींगाने 
मिापामलकेतील सींबधित अधिकारी व कमाचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच सफाई कमाचाऱयाींच्या वसाितीींचा पनुाप्रवकास करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय 
आिेत ? 

 

श्र . एिनाथ मशांदे : (१) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेतील समुारे २९८१६ सफाई 
कमाचाऱयाींना सेवाननवासस्थाने परुप्रवण्याकरीता सद्यश्स्थतीत असलेल्या ३५ 
वसाितीींचा आश्रय योजने अींतगात मिानगरपामलकेने पनुप्रवाकास करण्याच े
ननयोश्जले असनू त्याकरीता ३५०० को्ी रुपयाींचे िस्ताव मींजूर करण्यात आल े
आिेत.  
(२) सिर ३५ वसाितीींचा पनुप्रवाकास करण्यासाठी ११ ग् तयार करुन डडझाइन 
ॲण्ड बबल्् ्नाकी बमेसस (Design and Built Turnkey Basis) च्या 
ननप्रविाींकरीता मिानगरपामलका आयकु्ताींची मान्यता घेऊन वतृ्तपत्राींमध्ये हिनाींक 
११.०९.२०१९ रोजी िथम जाहिरात िकामशत करण्यात आली. तथाप्रप, 
ननप्रविाींमध्ये येत असलेल्या प्रवप्रवि अडचणी व ताींबत्रक कारणास्तव सिर 
ननप्रविाींची मिुत, २ पररमशष् व ५ शशु्ध्िपत्रकाींद्वारे प्रवप्रवि अ्ी व शती सिीत 
हिनाींक २९.०२.२०२० पयतं वाढप्रवण्यात आली. तथाप्रप, कमी िनतसािामळेु व 
झालेल्या बऱयाच बिलाींमळेु सिर ननप्रविा रद्ि करण्यात आली. 

तद्नींतर मिानगरपामलका आयकु्ताींच्या मींजूरीने हिनाींक २८.०४.२०२० 
रोजीच्या वतृ्तपत्रास जाहिरात िकामशत करुन फेर-ननप्रविा मागप्रवण्यात आल्या. 
तद्नींतर ग् २ व ग् ३ च्या (१२ वसाितीींच्या) ननप्रविाींना ९ वेळा मिुतवाढ व 
अींिाज े५ महिने कालमयाािा िेऊनिी हिनाींक ०६.११.२०२० रोजी ित्येकी १ अींनतम 
िनतसाि िाप्त झाला.  

सफाई कमगाराींच्या वसािती या सन १९६० िरम्यानच्या असनू 
सद्यश्स्थतीत जीणाावस्थेत आिेत. त्यामळेु कोणत्यािी िकारचा अनधुचत िकार 
व श्जप्रवतिानी ्ाळण्यासाठी सिर वसाितीींचा पनुप्रवाकास करणे गरजचेे िोत.े 
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ननप्रविाींना ९ वेळा मिुतवाढ व अींिाज े५ महिने कालमयाािा िेऊनिी येणारा अल्प 
िनतसाि व ननप्रविा िकक्येत िोत असलेला कालपव्यव लक्षात घेऊन ग्-२ व 
ग्-३ (१२ वसाितीींचा पनुप्रवाकास) या ननप्रविाींचे एकमेव िनतसाि असलेले 
मलफाफे मिानगरपामलका आयकु्त याींच्या मींजूरीने उघडण्यात आल.े सिर 
िनतसाि िा मे. शायोना कॉपोरेशन याींचा िोता.   
(३) मे. शायोना कॉपोरेशन या कीं त्रा्िाराची आधथाक क्षमता न तपासता कीं त्रा् 
हिल्याच्या वतृ्तपत्रामिील बातमीच्या अनषुींगाने स्वाधिकारे चौकशी 
करण्याकरीता, सप्रवस्तर अिवाल सािर करण्याचे आिेश मा. लोक आयकु्त, 
मिाराषट्र राज्य याींनी हिनाींक २०.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये मिानगरपामलकेस 
हिल ेिोत.े त्यानषुींगाने मिानगरपामलकेने मािे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये मा. लोक 
आयकु्त, मिाराषट्र राज्य याींना अिवाल सािर केला आिे. 
(४) सिर ३५ वसाितीींचा आश्रय योजनेंतगात डडझाइन ॲण्ड बबल्् ् नाकी बेमसस 
(Design and Built Turnkey Basis) वर ननप्रविा काढण्याचा ननणाय 
झाल्यावर एक आिाररेषा म्िणून ४.०० च्ई क्षेत्र ननिेशाींक वापरुन 
मिानगरपामलकेमाफा त क्षते्रफळ ननश्चचत करण्यात आल.े तथाप्रप, कीं त्रा्िाराींनी 
आराखड े सािर करताना ित्येक हठकाणच्या वसाितीींसाठी लाग ू असलेले 
अधिकतम च्ईक्षेत्र व फीं श्जबल च्ईक्षते्र गहृित िरुन आराखड ेसािर केले.  
तसेच नवीन प्रवकास ननयींत्रण ननयमावलीनसुार कािी ननबिं मशथील झाल्यामळेु 
कािी हठकाणी पणूा च्ईक्षते्र व फीं श्जबल च्ईक्षते्र वापरणे शक्य झाल.े अशा 
प्रवप्रवि कारणाींमळेु एकूण बाींिकाम क्षेत्रात वाढ झाली. तथाप्रप, 
मिानगरपामलकेमाफा त अींनतमत: मींजूर िोणारे क्षेत्रफळच अींनतम व बींिनकारक 
राहिल अस ेमिानगरपामलकेने कळप्रवले आिे. 
(५) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन खात्यामध्ये एकूण 
२९८१६ कायम सफाई कामगार आिेत. सद्यश्स्थतीत समुारे ६००० 
कामगाराींकरीता सेवासिननका िेण्यात आल्या आिेत. तसेच अश्स्तत्वात 
असलेल्या सफाई कामगाराच्या वसाितीींच्या भखूींडावर आश्रय योजनेंतगात 
पनुप्रवाकास करुन अींिाजे १४००० घरे बाींिण्याची कायावािी मिानगरपामलकेमाफा त 
सरुु आिे.  
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बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेकड ेसफाई कामगाराींसाठी मालकी िक्काची 
घरे बाींिण्याकरीता मिापामलका िद्िीत जागा उपलब्ि नसल्यामळेु िथमत: 
सेवाननवासस्थान ेउपलब्ि करुन िेऊन तद्नींतर जागा उपलब्ि झाल्यास डॉ. 
बाबासािेब आींबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतगात मालकी िक्काच्या 
सिननकाींसाठी िकक्या राबप्रवणे शक्य िोईल अस ेमिानगरपामलकेने कळप्रवले 
आिे. 
(६) िे खरे आिे. 
(७) िचन उद्भवत नािी. 

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

ठाणे महानगरपामलिेच्या पाण  पुरिठा विभागाने ग्राहिाांना  
जास्त रिमेी  देयिे पाठविल्याबाबत 

  

(२३) *  ३९२४८   श्र .किसन िथोरे (मरुबाड), श्र .गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच), श्र .िुमार आयलान  (उल्हासनगर) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं   पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे मिानगरपामलकेतील पाणी परुवठा प्रवभागाने स्मा ा् मस्ी योजनेतगात 
१२१ को्ी रुपये खचा करून शिरातील सवा नळ पाणी परुवठा योजनाींवर शींभर 
्क्के स्मा ा् मी्र बसप्रवण्याचे काम सन २०१९ मध्ये करण्यात येवनू पाणी 
वापरािमाणे िेयक येण्याची अपेक्षा असताींना पाणी मी्र बींि असनूिी ग्रािकाींना 
लाखो रुपयाींची िेयके पाठप्रवली असल्याचे मािे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेतींगात १२१ को्ी खचा करून बसप्रवण्यात आललेे 
स्मा ा् मी्र नािरुुस्त व िोषयकु्त आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल े व त्यानषुींगाने नािरुुस्त ककीं वा िोषयकु्त मी्र बसप्रवणाऱया 
ठेकेिारावर व ठेकेिारास पाठीशी घालणाऱया पामलकेच्या सींबींधित अधिकाऱयाींवर 
कारवाई करुन १२१ को्ी रुपयाींच्या खचााची वसलुी करण्याबाबत कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्र . एिनाथ मशांदे : (१) ठाणे मिानगरपामलकेमाफा त पाणी परुवठा िोत आिे 
अशा ग्रािकाींच्या नळ सींयोजनाींवर स्मा ा् वॉ्र मी्र बसप्रवणे व त्याींचे ५ 
वषांसाठी पररचालन, िेखभाल व िरुुस्ती करणे बाबतचा िकल्प ठाणे स्मा ा् मस्ी 
व ठाणे मिानगरपामलकेमाफा त राबप्रवण्यात येत आिे. 
     ठाणे मिानगरपामलकेकडून कळप्रवण्यात आल्यानसुार सद्यश्स्थतीत 
िस्ताप्रवत एकूण जलमापकाींपकैी ६५ ् क्के जलमापके बसप्रवण्यात आली असनू, 
उवारीत जलमापक बसप्रवण्याचे काम िगतीपथावर आिे. 
      ठाणे मिानगरपामलकेमाफा त जलमापकाचा वापर सरुु केल्यामळेु 
ग्रािकाींना पाण्याच्या वापरानसुार िेयक अिा करावे लागत आिे. तथाप्रप, सिर 
बसप्रवण्यात आलेल्या जलमापकाींपकैी ज्या ग्रािकाींना वापरापेक्षा जास्त रकमचेी 
िेयके िेण्यात आल्याचे आढळून आल,े अशा जलमापकाींची तपासणी करून 
िेयकाींमध्ये आवचयक त ेबिल करून िेण्यात येत आिेत. 
(२), (३) व (४) सिर योजनेंतगात १,१३,३२८ जलमापक बसप्रवणे िस्ताप्रवत 
असनू त्यापकैी ७४,१८१ एवढे जलमापक बसप्रवण्यात आलेले आिेत. यापकैी 
४८,२०० जलमापकाींच्या नोंिीनसुार पाणी िेयके ग्रािकाींना िेण्यात आली आिेत. 
सिर जलमापकाींपकैी ८०० जलमापक िोषयकु्त / नािरुुस्त असल्याच ेननिशानास 
आल ेआिे. 
      सद्यश्स्थतीत सिर ८०० नािरुुस्त जलमापक िरुुस्त करण्याची / 
बिलण्याची कायावािी सींबींधित ठेकेिारामाफा त सरुु असल्याचे ठाणे 
मिानगरपामलकेकडून कळप्रवण्यात आल ेआिे. 
     ठाणे मिानगरपामलका मखु्यालयात जलमापकासींबींिीत तक्ारीींकरीता 
सेंट्रल कीं ट्रोल रुम स्थापन करण्यात आला असनू िाप्त तक्ारीींच्या अनषुींगाने 
मिानगरपामलकेच्या पाणी परुवठा तक्ार ननवारण कक्षामाफा त ननयममत 
कायावािी करण्यात येत असल्याचे आयकु्त, ठाणे मिानगरपामलका याींचकेडून 
कळप्रवण्यात आले आिे.  

----------------- 
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नागभ ड (श्ज.ीांद्रपूर) नगर पररषदेच्या अश्ग्नशमन  
िाहन खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(२४) *  ३८६८९ श्र .सभुाष धोटे (राजूरा) :  सन्माननीय नगर वििास मा्ं   
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागभीड (श्ज.चींद्रपरू) नगर पररषिेत अश्ग्नशमन वािन खरेिी तसेच इतर 
अनेक बाबीींमध्ये लाखो रुपयाींचा गरैव्यविार झाल्याची बाब लेखा पररक्षणाच्या 
अिवालातनू मािे नोव्िेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आली आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार यािकरणातील 
िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) अशा आशयाचे वतृ्त हिनाींक १ डडसेंबर, २०२१ रोजीच्या 
“िैननक िेशोन्नती” या वतृ्तपत्रात िमसद्ि झाले िोत.े 
(२) व (३) उपरोक्त िैननकातील वतृ्तात, लेखापरीक्षण अिवालाच्या अनषुींगाने 
नागभीड नगरपररषिेत गरैव्यविार झाल्याच्या तक्ारी कािी नगरसेवकाींनी 
मा.पालकमींत्री मिोियाींना हिल्याचे नमिू केले िोत.े  
      नगरपररषिेचे लेखापररक्षण स्थाननक ननिी लखेा पररक्षा याींच्याकडून 
ित्येक वषी केले जात.े लेखापररक्षणातील आक्षेप सींबींिीत नगरपररषिेस कळप्रवल े
जातात. नगरपररषिेकडून त्या आक्षेपाींना उत्तर िेण्यात येत ेव ती उत्तरे प्रवचारात 
घेऊन आक्षेप वगळाव े ककीं वा कस,े याबाबतचा ननणाय स्थाननक ननिी लखेा 
पररक्षा याींच्याकडून घेतला जातो. िी ननयममत चालणारी िकक्या आिे. 
     नागभीड नगरपररषिेने अग्नीशमन वािन खरेिी सींिभाातील आक्षेपास 
स्थाननक ननिी लखेा पररक्षा याींना उत्तर हिले आिे. िरम्यान खरेिी करण्यात 
आलेले अग्नीशमन वािन सींचालक, अग्नीशमन सेवा सींचालनालय, मुींबई याींनी 
हिलेल्या ताींबत्रक मींजूरीमध्ये नमिू केलेल्या मानकाींिमाणे (Specifications) 
आिे का? िीच मानके ननप्रविेत नमिू िोती का? तसेच ननप्रविाकारास 
अग्नीशमन वािनाची जी ककींमत ििान करण्यात आली ती त्यावेळचे बाजारातील 
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िर प्रवचारात घेता, योग्य िोती ककीं वा कसे, याबाबतचा अिवाल सींचालक, 
मिाराषट्र अग्नीशमन सेवा सींचालनालय, मुींबई याींच्याकडून मागप्रवण्यात आला 
आिे. 
     अन्य आक्षेपासींिभाात स्थाननक ननिी लखेा परीक्षा कायाालयाशी सींपका  
सािून नगरपररषिेने केलले ेखुलासे श्स्वकारण्यात आल ेककीं वा कस?े याबाबत 
श्जल्िाधिकारी, चींद्रपरू याींचा अिवाल मागप्रवण्यात आला आिे.    
(४) िचन उद्भवत नािी. 

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

आनांदिल्ली (श्ज.नामशि) येथ ल सव्हे नांबर ६५ मध्ये खाजग  
वििासिािडून सुरू असलेले ननयमबा्य बाांधिाम 

  

(२५) *  ३८४८१ श्र .ीांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्र मत  माधुरी ममसाळ 
(पिचत ), श्र .राजेंद्र पाटण  (िारांजा), अॅड.राहुल हििले (नामशि पिूच), श्र .सरेुश 
(राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्र .योगेश सागर (ीारिोप) :  सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आनींिवल्ली (श्ज.नामशक) येथील सव्िे नींबर ६५ मध्ये खाजगी 
प्रवकासकाकडून सरुू असलेले बाींिकाम िे ननयमाचे भींग करून सरुू असल्याची 
माहिती मिापामलका िशासनाने हिल्याच े मािे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, निी ककनारी १८ मी्र डीपी रस्त्यासाठी मिापामलकेने भसूींपािन 
केल ेअसनू, त्यातील १४०० मी्र जागाच गायब असल्याचे ननिशानास आल े
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणाची मेरीसारख्या त्स्थ यींत्रणेमाफा त चौकशी करावी 
अशी मागणी लोकिनतननिी याींनी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने िोषी असणाऱ याींप्रवरुद्ि शासनाने कोणती कारवाई 
केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्र . एिनाथ मशांदे : (१) नािी, 
      नामशक मिानगरपामलकेने मौजा आनींिवल्ली सव्िे नींबर ६५/१/१अ 
मिील इमारत बाींिकामाबाबत सॉफ्वेअरव्िारा ऑनलाईन पद्ितीने बाींिकाम 
परवानगी जा.क्.एलएनडी/बी.पी./आनींिवल्ली/ डीसोआर/ १४२३/२०१९, हिनाींक 
२७/०७/२०१९ अन्वये तालकुा ननररक्षक, भमूी अमभलेख याींच्या मोजणी 
नकाशानसुार, पा्बींिारे प्रवभागाने ननश्चचत केलेल्या परुरेषचे्या अधिन रािून व 
समतल िशाक नकाशानसुार (पी.्ी.शी्) हिली आिे. 
(२) नािी, 
     नामशक शिरासाठी मींजूर सिुाररत प्रवकास योजनेनसुार मौज ेआनींिवल्ली 
सव्िे नींबर ६५ मिील गोिावरी निीच्या उजव्या तीरावरील निीककनारी 
गोिापाका साठी क्षेत्र आरक्षक्षत आिे. नामशक  मिानगरपामलकेने उक्त जागेपकैी 
सिर गोिापाका साठी आरक्षक्षत समुारे १४०० चौरस मी्र क्षते्र सींपाहित केले 
आिे.  सिर आरक्षक्षत  क्षते्र  सोडूनच  नामशक  मिानगरपामलकेने बाींिकाम 
परवानगी हिलेली   आिे.      
(३) व (४) िोय. 
     श्री. अशोक फककरराव सोपे व इतर याींचे ज.म.ु मश ींिे ॲण्ड मश ींिे बबल्डसा 
याींना नामशक मिानगरपामलकेने जा.क्.नरप्रव/वमश/अ-१/२३०/२०२० हिनाींक 
१९/०६/२०२० रोजी सींरक्षक मभींतीचे खोिकाम बींि करणेबाबत त्याींना मिाराषट्र 
मिानगरपामलका अधिननयम २६४,२६५,२६६, व ४७८ चे तरतिुीनसुार िाप्त 
अधिकारािमाणे  नो्ीस िेण्यात आलेली िोती. सिर नो्ीसीस जागामालक 
याींचेमाफा त अॅडव्िोके् श्री.नींिककशोर लािो्ी याींनी हिनाींक २४/०६/२०२० रोजी 
नामशक मिानगरपामलकेस उत्तर हिलले ेआिे. 
     तिनींतर स्थाननक िनतननिी याींनी केलले्या तक्ारीच्या अनषुींगाने नामशक 
मिानगरपामलकेने जागामालक श्री.अशोक फककरराव सोप ेव इतर ज.म.ुिारक 
प्रवकसनकताा श्री.मश ींिे अॅण्ड मश ींिे, व्िारा आकका ्ेक्् श्री. सींजय रमेश नाईक याींना 
िथम नो्ीस जा.क्.नननप्रव/वमश/अ१े/ २६/२०२१,  हिनाींक २३/१२/२०२१ रोजी व 
अींनतम नो्ीस जा.क्. नननप्रव/वमश/८४/२०२२ हिनाींक १२/०१/२०२२ अन्वये िेण्यात 
आली आिे.  सिर िकरणी श्री.अशोक फककरराव सोपे व इतर याींनी मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथे रर् याधचका क्.५९९/२०२२ िाखल केली. सिर रर् 
याधचकेमध्ये  मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी “वािी याींना सनुावणी 
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हिल्यामशवाय बाींिकामाबाबत कोणतीिी कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये”, अस े
आिेश हि.१९/०१/२०२२ रोजी पाररत करुन उक्त रर् याधचका ननकाली काढली 
आिे. 
     मा.उच्च न्यायालयाच ेआिेशाच्या अनषुींगाने नामशक मिानगरपामलकेने 
जागामालक श्री.अशोक फककरराव सोपे व इतर याींना हिनाींक ०८/०२/२०२२ रोजी 
सनुावणी हिलेली आिे व सनुावणी सींबींिीच ेआिेश कायाकारी अमभयींता, नगर 
ननयोजन प्रवभाग, नामशक मिानगरपामलका, नामशक याींनी हिनाींक ११/०२/२०२२ 
रोजी पाररत केल े आिेत. सिर हि.११/०२/२०२२ रोजीच्या  आिेशात 
“गोिापाका साठी आरक्षक्षत व सींपाहित  समुारे १४०० चौरस मी्र क्षते्राच्या िद्िी 
ननश्चचत करुन तसेच सिरचे क्षेत्र समतल करुन नामशक मिानगरपामलकेकड े
ननयमानसुार िस्ताींतरीत करावे व प्रवनापरवाना बाींिलेल्या सींरक्षक मभींतीची व 
जागेतनू जाणा-या नाल्यासींबींिीची ररतसर परवानगी सींबींधित प्रवभागाकडून 
घ्यावी व परवानगची ित नामशक मिानगरपामलकेकड ेिेण्यात यावी व नामशक 
मिानगरपामलकेने हिलेल्या बाींिकाम परवानगीनसुार जागेवर बाींिकाम करावे ” 
अस ेनमिु केल ेआिे. 
(५) लाग ूनािी.    

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

नगरपररषद नाांदरुा (श्ज.बुलिाणा) अांतगचत हद्दिाि झालेल्या  
भागाच्या वििासासाठी ननध  उपलब्ध होण्याबाबत 

  

(२६) *  ३९३८५   श्र .राजेश एिड े (मलिापरू) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिरुा नगरपररषि (श्ज. बलुढाणा) येथ ेसन २०१६ मध्ये िद्िवाढ झालेली 
असनू िद्िवाढ झालले्या भागातील नागररकाींना अद्यापिी पाणी, रस्त,े नाले, 
आरोग्याबाबतच्या सपु्रविा उपलब्ि नसल्याने लोकिनतननिी याींनी यासाठी प्रवशषे 
बाब म्िणून ननिी उपलब्ि करून िेण्याची मागणी केल्याचे ननिशानास आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िद्िवाढ झालेल्या भागातील नागररकाींच्या मलूभतू सेवा-सपु्रविा 
पणूा करण्यासाठी नगरपररषि नाींिरुाकड ेकोणतािी पयााप्त ननिी मशल्लक नािी, 
िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी करुन या भागातील नागररकाींना 
मलूभतू सोयी-सपु्रविा ममळण्याकरीता ननिी उपलब्ि करुन िेण्याबाबत कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) नाींिरुा नगरपररषि, श्ज.बलुढाणा ची िद्िवाढ शासन 
अधिसचूना हिनाींक २७ जानेवारी, २०१६ अन्वये झाली असनू िद्िवाढ भागात 
प्रवकासकामाींसाठी ननिी उपलब्ि करण्याची प्रवनींती मा.लोकिनतननिी याींनी केली 
आिे, िे खरे आिे. 
(२), (३) व (४) “नगरपामलका / नगरपररषिाींना त्याींच्या नव्याने प्रवस्तारलेल्या 
क्षेत्राींमध्ये नागरी सपु्रविा परुप्रवण्यासाठी सिाय्य” या योजनेंतगात सींबींधित 
नगरपामलका / नगरपररषिाींना प्रवकास कामासाठी शासन अनिुान उपलब्ि 
करण्यात येतो. 
     याबाबतचे ननकष शासन ननणाय हिनाींक २७ जून, २०१२ अन्वये ननश्चचत 
करण्यात आल ेआिेत. 
       सन २०२१-२२ या आधथाक वषाातील अथासींकल्पीय ननिी, ित्यक्ष 
प्रवतरणासाठी उपलब्ि िोणारा ननिी व मागण्या याींच्या अिीनतनेे ननिी 
प्रवतरणाबाबत कायावािी करण्यात येत आिे. 

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

मुांबई शहरात ल सिच इमारत ांी ेफायर ऑडडट ि इलेहरि  
ऑडडट िरण्याबाबत 

  

(२७) *  ३७८९३   श्र .अममत साटम (अांधेरी पश्श्ीम), श्र .मांगलप्रभात लोिा 
(मलबार हहल), श्र .मसध्दाथच मशरोळे (मशिाज नगर), श्र .अब ूआजम  (मानखूदच 
मशिाज नगर), श्र .रोहहत पिार (िजचत जामखेड), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र मत  मननषा ीौधरी (दहहसर), श्र .रईस शखे (मभिांड  पिूच), श्र .देिेंद्र फडणि स 
(नागपरू दक्षिण पश्श्ीम), श्र .ीांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्र .सधु र 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्र .राम िदम 
(घाटिोपर पश्श्ीम), श्र .रवि राणा (बडनेरा), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पश्श्ीम), 
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श्र .अमभमन्य ु पिार (औसा), श्र .िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्र मत  मांदा 
म्हा् े(बेलापरू), श्र .प्रिाश फातपेिर (ीेंबरू), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण) : 
सन्माननीय नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शिरातील ताडिेव येथील नाना चौकाजवळ असणाऱया कमला या २० 
मजली इमारतीला लागलले्या आगीमध्ये ६ रहिवाशाींचा मतृ्य ुझाला तर २४ जण 
जखमी झाल ेअसल्याचे मािे जानेवारी २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास 
आल ेअसनू सिर इमारतीमध्ये अश्ग्नरोिक यींत्र कायााश्न्वत नसल्याच ेआढळून 
आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी मिापामलका आयकु़् याींनी उपायकु्त (पररमींडळ २) 
याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी सममती स्थापन केली असनू, सिर चौकशी 
सममती १५ हिवसाींत अिवाल सािर करणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील ८८७ रुग्णालयाींकड े अश्ग्नसरुक्षेबाबत ना-िरकत 
िमाणपत्र नसल्याच ेमािे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास 
आल ेअसनू, मा.न्यायालयापढेु मिापामलकेने सािर केलेल्या िनतज्ञापत्रानसुार 
मुींबईत एकुण १५७४ रुग्णालयाींची पािणी केली असता ६८७ रुग्णालयाींकड े
अश्ग्नसरुक्षबेाबत ना-िरकत िमाणपत्र असनू ८८७ रुग्णालयाींना नो्ीस पाठप्रवली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, गेल्या कािी महिन्याींत राज्यातील सिा रुग्णालयाींना लागलले्या 
आगीत ६० पके्षा जास़् जणाींना आपला जीव गमवावा लागला असनू, 
उपरोक्तिमाणे ८८७ रुग्णालयाींना हिलेल्या नो्ीसीनसुार अद्यापपयतं ककती 
रुग्णालयाींनी अश्ग्नसरुक्षेबाबत ना-िरकत िमाणपत्र ममळप्रवल ेआिे, याबाबत 
शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने राज्यातील सवा 
रुग्णालयाींच ेफायर ऑडड् व इलेक्ट्रीक ऑडड् करण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना वा कायावािी केली वा करण्यात येत आिे काय, नसल्यास, 
प्रवलींबाची कारणे काय ? 
 
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) सधचनम िाई्स,् भा्ीया िॉश्स्प्लजवळ, साखळी 
इस््े्, ताडिेव रोड, मुींबई या इमारतीला आग लागल्याची विी बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेच्या अश्ग्नशमन िलास हिनाींक २२.०१.२०२२ रोजी सकाळी 
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०७.२५ वाजता िाप्त झाली. सिर िघुा् नेमध्ये २१ व्यक्ती जखमी व ९ जणाींचा 
मतृ्य ूझाला. इमारतीमध्ये बसप्रवलेली अश्ग्नशमन यींत्रणा कायााश्न्वत नव्िती, िे 
खरे आिे. 
(२) सिर िकरणी चौकशी करण्याच ेआिेश मिानगरपामलका आयकु्त याींनी 
पाररत केल ेआिेत. त्यानसुार उप आयकु्त (पररमींडळ २) याींच्या अध्यक्षतखेाली 
चौकशी सममतीची ननयकु्ती करण्यात आली असनू िाथममक चौकशीची कायावािी 
अींनतम ्प्प्यात आिे. 
(३) व (४) मुींबईमिील एकूण १५७४ रूग्णालयाींपकैी ६८७ रुग्णालयाींमध्ये 
अश्ग्नसरुक्षेप्रवषयक त्रु् ी आढळून आल्यामळेु मिाराषट्र आग िनतबींिक व जीव 
सींरक्षक उपाययोजना अधिननयम, २००६ अींतगात मिानगरपामलकेमाफा त त्याींना 
नो्ीस (Form J) बजाप्रवण्यात आल्या िोत्या. ६८७ रुग्णालयाींपकैी ६६३ 
रूग्णालयाींनी प्रविीत कालाविीमध्ये नो्ीसमध्ये हिलले्या त्रु् ीींची पतूाता केली 
आिे. उवारीत २४ रूग्णालयाींनी अश्ग्नसरुक्षा प्रवषयक अ्ी व शतींची पतूाता प्रविीत 
वेळेत केली नसल्याने त्याींच्यावर मिाराषट्र आग िनतबींिक व जीव सींरक्षक 
उपाययोजना अधिननयम, २००६ अन्वये मिानगरपामलकेमाफा त कारवाई सरुू 
आिे. 
(५) मिाराषट्र आग िनतबींिक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अधिननयम २००६ 
च्या कलम ३ (३) नसुार, इमारतीचे मालक/भोगव्ािार याींनी इमारतीमिील 
अश्ग्निनतबींिक यींत्रणा सशु्स्थतीत असल्याबाबतची माहिती िपत्र ‘ब’ द्वारे 
लायसन्स िाप्त अमभकरणमाफा त अश्ग्नशमन िलास वषाातनू िोन वेळा मािे 
जानेवारी व जुल ैमहिन्यात सािर करणे बींिनकारक आिे.  

उद्योग प्रवभागामाफा त राज्यातील ३८५० सावाजननक आणण खाजगी 
कोव्िीड रुगणालयाींची प्रवद्यतु सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीन ेननरीक्षणे करण्यात आली 
असनू त्यामध्ये आढळून आलेल्या त्रु् ीींच्या अनषुींगाने सींबींधित रुग्णालयाींना 
ज्ञापन िेण्यात आली आिेत. सिर ननरीक्षणािरम्यान आढळून आलेल्या त्रु् ीींच्या 
आिारे, प्रवद्यतुीय कारणाींमळेु िोणाऱया आगीच्या घ्नाींना आळा घालणेकरीता 
िनतबींिात्मक उपाय योजनाींबाबत हिनाींक २७.०८.२०२१ रोजीच्या पररपत्रकान्वये 
मागािशाक सचूना ननगाममत करण्यात आल्या आिेत. 
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नगर प्रवकास प्रवभागामाफा त हिनाींक १५.०६.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये, 
रुग्णालयाच ेआग / ऑक्सीजन / स्ट्रक्चरल / इलके्ट्रीकल ऑडी् वेळोवेळी 
करण्याच्या सचूना सवा मिानगरपामलका, सवा नगरपामलका / नगरपररषि याींना 
िेण्यात आल्या आिेत. 

सावाजननक आरोग्य प्रवभागामाफा त राज्यातील ५२८ आरोग्य सींस्थाींपकैी 
४३८ आरोग्य सींस्थाींना अश्ग्नशमन यींत्रणा कायााश्न्वत करण्यासाठी ननिी मींजूर 
करण्यात आला आिे. त्यापकैी २७० आरोग्य सींस्थाींमध्ये अश्ग्नशमन यींत्रणा 
कायााश्न्वत करण्याचे काम िगनतपथावर आिे. तसेच १३ आरोग्य सींस्थाींना 
अश्ग्नशमन प्रवभागाचे ना-िरकत िमाणपत्र िाप्त झाल ेआिे. तसेच राज्यातील 
५२५ रुग्णालयाींमध्ये अश्ग्निनतबींिाच ेिमशक्षण घेण्यात आल ेआिे. 

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

वपांपरी-धीांीिड (श्ज.पुणे) महानगरपामलिा प्रशासनाी  बनािट िागदप् े
ि बोगस बँि गॅरांटी सादर िरुन फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(२८) *  ३८३६३ श्र मत  सरोज आहहरे (देिळाली) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु श्जल्ह्यातील प्रप ींपरी-धच ींचवड मिानगरपामलकाअींतगात रस्त ेव ग्ार 
सफाई कीं त्रा् ममळप्रवण्यासाठी मे.सेक्यअुर आय्ी फॅमसमल्ी मॅनेजमें् या 
कीं पनीने मािे डडसेंबर, २०२१ मध्ये बनाव् कागिपत्र ेव बोगस बँक गॅरीं्ीसि 
मिापामलकेस िस्ताव सािर करुन मिापामलका िशासनाची फसवणूक करुन 
तब्बल ५५ को्ी रुपयाींचा गरैव्यविार केल्याबाबत स्थाननक जनतकेडून व 
लोकिनतननिीींकडून शासनाकड ेतक्ारी केल्या असल्याचे हिनाींक १८ जानेवारी, 
२०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर कीं पनीने इींिापरू नगरपररषि आणण तळूजापरू (श्ज. 
उस्मानाबाि) येथील मखु्याधिकाऱयाींची बनाव् स्वाक्षरी करुन अनभुव कागिपत्र े
आणण बोगस ले्रिेडस प्रप ींपरी-धच ींचवड मिापामलका िशासनास सािर केल्याचे 
तसेच स््े् ऑफ इींडडया, फो ा्, मुींबई या बँक शाखा व्यवस्थापनाने सिरचे बँक 
गॅरीं्ी बनाव् असनू अस ेकोणतिेी बँक गॅरीं्ी बँक िशासनाने हिल ेनसल्याच े
हिनाींक २१ डडसेंबर, २०२१ रोजीच्या मिापामलका सवासािारण सभेत मिापामलका 
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लोकिनतननिीींनी ननिशानास आणल्याचे मािे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आल ेआिे, िेिी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, यािकरणी मिापामलका िशासनाने अद्याप कारवाई न 
केल्यामळेु, त्याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येऊन बनाव् कागिपत्र ेव बोगस 
बँक गॅरीं्ी सािर करुन मिापामलकेची व पयाायाने शासनाची फसवणकू करणाऱया 
कीं पनीप्रवरुध्ि तसेच त्यामध्ये सामील असणाऱया अधिकाऱयाींप्रवरोिात कारवाई 
करावी, अशी मागणी ििान सधचव, नगरप्रवकास प्रवभाग याींचेकड ेहिनाींक १९ 
जानेवारी, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आली असल्याचेिी ननिशानास आल े
आिे, िेिी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पत्रान्वये सिर िकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आिे 
काय, चौकशीत काय आढळून आिे व चौकशी अिवालाच्या अनषुींगाने शासनाने 
सवा सींबींधिताींप्रवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) याबाबत मा.प्रविानसभा सिस्य, िेवळाली मतिार सींघ, 
नामशक याींचे हि.१९.०१.२०२२ रोजी पत्र िाप्त झालेले आिे.  
(२), (३) व (४) प्रप ींपरी धचींचवड मिानगरपामलकेकड े मे.सेक्यअुर आय.्ी. 
फॅमसली्ी मॅनेजमें् िा.मल. याींनी इींिापरू नगरपररषि व तळुजापरू नगरपररषि 
येथील मखु्याधिकाऱयाींच्या स्वाक्षरीची अनभुव िमाणपत्र सािर केली िोती.  
    तथाप्रप, या िकरणी हि.२१.१२.२०२१ रोजी मिासभा, प्रप ींपरी धचींचवड 
मिानगरपामलका येथे बनाव् कागिपत्र ेसािर केल्याबाबत चचाा झालेली िोती. 
     सिर िकरणी मिानगरपामलकेच्या सींबींिीत अधिकाऱयाींनी िाथममक 
तपासणी केली असता, इींिापरू नगरपररषिेच्या मखु्याधिकारी याींच्या स्वाक्षरीच े
अनभुव िमाणपत्राबाबत इींिापरू नगरपररषिेत कोणतीिी नोंि नसल्याचे 
मखु्याधिकारी, इींिापरू नगरपररषि याींनी कळप्रवले आिे.  
     तसेच सिर सींस्थेने हि.१२.११.२०२१ रोजी स््े् बँक ऑफ इींडडया या 
बँकेची बँक गॅरीं्ी प्रप ींपरी धचींचवड मिानगरपामलकेत सािर केली.  
    तथाप्रप, िाप्त तक्ारीच्या अनषुींगाने सींबींिीत अधिकाऱयाींनी ित्यक्ष तपासणी 
केली असता सिर बँक गॅरीं्ी बँकेमाफा त हिली नसल्याच ेआढळून आल.े  
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     त्यास अनसुरून हि.११.०२.२०२२ रोजी सींबींिीत पोलीस स््ेशनला 
मिानगरपामलका िशासनाने गनु्िा नोंि केलेला असनू यािकरणी पोलीस 
यींत्रणेमाफा त तपास सरुू आिे.      
     त्यामळेु रस्त ेव ग्सा सफाई बाबतच्या िस्ततु कामाचे कायाािेश अथवा 
पढुील कोणतीिी कायावािी करण्यात आलेली नािी, अस े प्रप ींपरी धचींचवड 
मिानगरपामलकेने कळप्रवल ेआिे.  
     मा.प्रविानसभा सिस्य, िेवळाली मतिार सींघ, नामशक याींच्या 
हि.१९.०१.२०२२ च्या पत्रास अनसुरून आयकु्त, प्रप ींपरी धचींचवड मिानगरपामलका 
याींचेकडून अिवाल मागप्रवण्यात आला असनू या िकरणी तपासणी सरुू आिे.  
(५) िचन उद्भवत नािी. 

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

  
लोणार (श्ज.बुलिाणा) येथ ल जगप्रमसध्द खाऱ् या पाण्याच्या सरोिरािड े

जाणाऱ् या मुख्य रस्त्याी  दरूिस्था झाल्याबाबत 
  

(२९) *  ४१४३९ श्र .सांजय रायमलुिर (मेहिर) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोणार (श्ज.बलुढाणा) येथील जगिमसध्ि खाऱ या पाण्याच े सरोवर 
पािण्यासाठी जाणाऱ या मखु्य रस्त्यावर मोठे खडड े पडल्याचे मािे जानेवारी, 
२०२२ रोजी वा त्या समुारास ननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु येथे येणाऱया पया् काींची गरैसोय िोत आिे िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याींच्या िरुुस्तीच ेकाम तातडीने करण्यासींिभाात शासनाने 
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलबाची कारणे काय आिेत? 
  
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) अशींत: खरे आिे. 

मेिकर त ेअश्जसपरु ह्या राषट्रीय मिामागााचे म.रा.र.प्रव. मिामींडळाच्या 
बलुढाणा मशबीर कायाालयाद्वारे बाींिकाम पणुा केल ेआिे व तो लोणार शिरातनु 
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जातो. सिर रस्त्याची एकुण लाींबी ३५.८३६ कक.मी. पकैी ०.२०० कक.मी.लाींबी 
मध्ये खडड ेआिेत. 
(२) सद्य:श्स्थतीत सिर खडड ेतात्परुत्या स्वरूपात भरण्यात आलेले आिेत. 
त्यामळेु पया् काींना गरैसोयीचे िोत असल्याचे हिसनु येत नािी.   
(३) खराब झालेल्या ०.२०० कक.मी. लाींबीची िरुुस्तीची िकक्या िगतीत आिे. 
(४) िचन उद्भवत नािी. 

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

ओमशिरा (मुांबई) येथ ल ओमशिरा मॅटरननटी होम नुतन िरणाच्या 
नािाखाली गोरेगाि येथे स्थलाांतरीत िेल्याबाबत 

(३०) *  ३८७४३   डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओमशवरा (मुींबई) येथील ओमशवरा मॅ्रनन्ी िोम नतुनीकरणाच्या 
नावाखाली गोरेगाव येथे स्थलाींतरीत करण्यात आल्याचे मािे मे, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर स्थलाींतरण करुन एक वषााचा कालाविीत उल्ूनिी 
मॅ्रनन्ी िोमच्या इमारत बाींिण्याची ननप्रविा अद्याप ननघालेली नािी, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, एस.व्िी.पी.नगर येथे मिानगरपामलकेची मॅ्रनन्ी िोमची चार 
मजली इमारत बाींिलेली असतानासधु्िा ओमशवरा मॅ्रनन्ी िोम गोरेगाव येथे 
स्थलाींतरीत केले असनू सिर हठकाणी कूपर रुग्णालयातील डॉक््राींसाठी 
वसतीगिृ सरुु केलेले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, यामळेु वसोवा व ओमशवरा प्रवभागातील असींख्य गरोिर 
महिलाींची तपासणी व उपचाराची गरैसोय िोत असल्याने उक्त िकरणी स्थाननक 
लोकिनतननिी याींनी वारींवार तक्ार िाखल करुनसधु्िा कोणतीच कायावािी 
करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्र . एिनाथ मशांदे : (१) ओमशवरा िसतुीगिृाच्या नतुनीकरणाची कायावािी सरुु 
असनू, सिर िसतुीगिृ हिनाींक २४.०८.२०२० पासनू ् ोपीवाला िसतुीगिृ, गोरेगाींव 
(पश्चचम) येथे स्थलाींतरीत करण्यात आल ेआिे.        
(२) सिर भखूींड मुींबई मिानगर ििेश प्रवकास िाधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.) 
याींच्या िद्िीत येतो. सिर भखूींडावर आवचयकतनेसुार तळघर + तळमजला + 
११ मजल ेअस ेमहिला व बाल रुग्णालयाचे आराखड ेमिापामलका वास्तशुास्त्रज्ञ 
प्रवभागामाफा त तयार करण्यात आल ेअसनू, सिर आराखडयाींना मान्यता घेऊन 
सिर आराखड े एम.एम.आर.डी.ए. च्या मान्यतकेररता सािर करण्यात आल े
आिेत. 
     सिर आराखडयास एम.एम.आर.डी.ए. ची मान्यता िाप्त झाल्यानींतर 
ननप्रविा मागवनू ित्यक्ष बाींिकामास सरुुवात िोणार आिे अस े बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेने कळप्रवल ेआिे. 
(३) ओमशवरा िसतुीगिृ सरुु असताींना, एस.व्िी.पी. नगर येथ ेमिानगरपामलका 
िसतुीगिृाची चार मजली इमारत ररक्त असल्याने, सिर इमारत सन २०१९ 
मध्ये कुपर रुग्णालयातील डॉक््राींच्या िॉस््ेलसाठी तात्परुत्या स्वरुपात िेण्यात 
आली आिे. 
     तसेच कुपर िॉश्स्प्लची एक इमारत पणूा झाल्यावर सिर िॉस््ेल 
एस.व्िी.पी. नगर येथून स्थलाींतरीत करण्यात येणार असल्याचे बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेने कळप्रवल ेआिे. 
(४) व (५) वसोवा व ओमशवरा प्रवभागातील गरोिर महिलाींना उपचार/तपासणी 
करण्यासाठी िसतुीगिृाबाबत आरोग्य कें द्रामाफा त योग्य मागािशान करण्यात येत.े 
तसेच प्रवभागातील स्थाननक नगरसेवक व नागररकाींना अवगत करण्यात आल े
आिे. 
     त्याअनषुींगाने प्रवभागातील गरोिर महिला गोरेगाींव िसतुीगिृ येथे येत 
असनू, त्याींची ओमशवरा िसतुीगिृात नोंिणी केली जात े व ओमशवरा 
िसतुीगिृामाफा त त्याींना सवा सेवा परुप्रवली जात ेअस ेबिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने 
कळप्रवले आिे. 

----------------- 
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मुांबईत ल मालाड येथ ल ओमिार समुहातफे झोपडपट्टी पुनिचसन 
योजनेअांतगचत प्रलांबबत िाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(३१) * ३८३९९  श्र .सनुनल प्रभ ू(हदांडोश ) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं   पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मालाड पवूा, कोकणी पाडा, सींतोष नगर, कुरार गाींव या तीन 
हठकाणच्या गिृननमााण सींस्थाींचे ओमकार समिुातफे ५ िजार झोपडीिारकाींसाठी 
राबप्रवण्यात येत असलले्या पनुप्रवाकास िकल्पाचे प्रवकास काम गत ७ वषाापासनू 
अद्यापपयतं िलींबबत असल्याचे हिनाींक १७ जानेवारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, ओमकार समिु कीं पनीच्या प्रवकासकास बँक कजा व झोपडीपट््ी 
पनुावसन योजनेअींतगात गरैव्यविार िकरणी सक्तवसलुी सींचालनालयाने अ्क 
करुन त्याींच्या मालकीची ४१० को्ी रुपयाची मालमत्ता हिनाींक १७ जानेवारी, 
२०२२ रोजी जप्त केल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रवकासकाच्या अ्केच्या कारवाईमळेु गत ७ वषाापासनू 
िलींबबत असलेल्या झोपडीपट््ी पनुावसन योजनेअींतगात िकल्पातील समुारे ५ 
िजार झोपडीिारकाींची घरासाठी िोत असलेली गरैसोय िरू करण्यासाठी शासनाने 
उक्त िकल्प ताब्यात घेऊन राबप्रवण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. श्जतेंद्र आव्हाड : (१) अींशत: खरे आिे. 

कोकणीपाडा आणण कुरार गाींव या जागेतील ममळकतीवर जान ूभोये 
नगर सिकारी गिृननमााण सींस्था तसेच इतर सींस्था आणण जय िनमुान 
कोकणीपाडा सिकारी गिृननमााण सींस्था व इतर सींस्था याींच्या झोपडपट््ी 
पनुवासन योजना आिेत. सिरिू योजनाींच ेप्रवकासक मे.ओमकार ररयल््सा आणण 
डवे्िलपसा िा.मल. असनू जलिारा सिकारी गिृननमााण सींस्था व इतर सींतोष नगर 
याींचे प्रवकासक मे.श्व्ि.जी.एस. कीं न्स्ट्रक्शन आिेत.   
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जान ू भोये नगर सिकारी गिृननमााण सींस्थेमध्ये एकूण ३४३३ 
झोपडीिारक असनू २७७२ पात्र झोपडीिारकाींपकैी २२०० पात्र झोपडीिारकाींच े
पनुवासन करण्यात आलेले आिे.   
     जय िनमुान कोकणीपाडा सिकारी गिृननमााण सींस्था व इतर सींस्थाींमध्ये 
एकूण ५९६ झोपडीिारक असनू सद्य:श्स्थतीत जागेवरील झोपडया ननषकामसत 
करण्यात आलेल्या नािीत.  तसेच जलिारा सिकारी गिृननमााण सींस्थमेध्ये 
(सींतोषनगर) ७८५ झोपडीिारक असनू ६२५ पात्र झोपडीिारकाींपकैी ६१६ 
झोपडीिारकाींचे पनुवासन करण्यात आलेले आिे.  
     वरील िकल्पामिील पनुवासन घ्काचे काम िगतीपथावर आिे. 
(२) ओमकार समिू कीं पनीच्या प्रवकासकास सक्तवसलुी सींचालनालयाने अ्क 
केल्याची बाब खरी आिे.  
(३) सिर िोन्िी झोपडपट््ी पनुवासन योजनेंतगात २८१६ सिननकाींिारकाींना 
भोगव्ा िमाणपत्र हिलेले असनू २८१६ झोपडीिारकाींच ेपनुवासन पणूा झालेले 
आिे. तसेच उवारीत सिननकाींचे काम िगतीपथावर आिे. 
(४) िचन उद्भवत नािी. 

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

नागपूर महानगरपामलिेमध्ये एिाी मालिाने विविध िां पन्याांच्या  
नािान ेस्टेशनरी पुरिठा िरुन िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३२) * ३७९०३ श्र .वििास ठािरे (नागपरू पश्श्ीम), श्र .सममर मेघे 
(हहांगणा) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपरू मिानगरपामलकेतील आरोग्य प्रवभागामध्ये समुारे ६७ लाख 
रुपयाींच्या स््ेशनरी परुवठ्यामध्ये गरैव्यविार झाला असल्याचे मािे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, एकाच कीं त्रा्िाराने मे.मनोिर साकोरे ॲन्ड कीं पनी, मे.स्वस्तीक 
टे्रडीींग कीं पनी, मे.गरुूकृपा स््ेशनरी, मे.एसके इीं्रिायझसे व मे.सिुशान कीं पनी 
या नावाने स््ेशनरीचा परुवठा केला असल्याच ेननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे 
काय, 
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(३) असल्यास, सिर िकरणी मिानगरपामलकेतील प्रवप्रवि प्रवभाग तथा 
शिरातील प्रवप्रवि झोन कायाालयाींमध्ये स््ेशनरी परुवठ्याची चौकशी 
करण्याकरीता चौकशी सममती ननयकु्त करण्यात आली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी अिवालात काय ननषपन्न झाल ेव त्यानषुींगाने िोषीींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) िे खरे आिे. 
      नागपरू मिानगरपामलकेच्या आरोग्य प्रवभागामध्ये रू.६७ लाख ककमतीचा 
स््ेशनरी घो्ाळा झाल्याच ेमािे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िथमत: ननिशानास आले. 
तथाप्रप याबाबत ननयकु्त सममतीच्या चौकशी अिवालानसुार वदै्यकीय आरोग्य 
प्रवभागाबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापन, जन्ममतृ्य ुप्रवभाग व ग्रींथालय प्रवभाग 
अशा एकूण चार प्रवभागात एकूण रु.५.४१ को्ी इतक्या रकमेची चुकीची ििाने 
झाल्याचे ननिशानास आल ेआिे. 
(२) िे खरे नािी. 

या गरैव्यविारात समाप्रवष् एजेन्सीचे मालक वेगवेगळे आिेत. यापकैी 
मनोिर साकोड ेॲन्ड ब्रिसा व मे. गरुूकृपा स््ेशनसा ॲन्ड प्रि ी्ं सा या एजेन्सीचे 
मालक िो. मनोिर ज. साकोड ेिे आिेत. उवाररत मे. स्वश्स्तक टे्रड मल ींक चे 
मालक िो. अतलु मनोिर साकोड,े मे.एस.के. इीं्रिाजेस नागपरू च ेमालक 
िो.सषुमा के. साकोड,े मे. सिुशान पेपर कनव्िाह्ींग च ेमालक िो. कोलबा ज. 
साकोड ेिे आिेत. तसेच ग्रींथालय प्रवभागामध्ये  मे.गणेश साई कृपा सप्रवासेस 
याींनी बनाव् िेयके सािर केली आसनू या एजन्सीच ेमालक िो.ननलेश भगत 
आिेत. 
(३) िे खरे आिे. 
        सिर िकरणी अनतररक्त आयकु्त (सामान्य) याींच्या अध्यक्षतखेाली 
चौकशी सममती गठीत करण्यात आली आिे.तसेच मिानगरपामलकेच्या 
मिासभेमाफा त मिाराषट्र मिानगरपामलका अधिननयमातील कलम ३० अन्वये 
सत्तापक्ष नेता याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत करण्यात आली आिे. 
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(४) चौकशी सममतीच्या अिवालानसुार वदै्यकीय आरोग्य प्रवभागात एकूण १३१ 
िेयके/नस्त्याद्वारे २.१५ को्ी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रवभागात एकूण ३३ 
िेयके/नस्त्याद्वारे रू.१.२३ को्ी, जन्ममतृ्य ु प्रवभागात एकूण ४८ 
िेयके/नस्त्याद्वारे रू.१.२९ को्ी, ग्रींथालय प्रवभागात एकूण ४७ 
िेयके/नस्त्याद्वारे रू.७४.२९ लक्ष अस े एकूण ५.४१ को्ी इतक्या रकमचेी 
चुकीची ििाने झाल्याचे ननिशानास आल ेआिे. 

सिर िकरणाशी सींबींधित कीं त्रा्िारावर आरोग्य प्रवभागामाफा त सिर 
पोलीस स््ेशन येथे गनु्िा िाखल करण्यात आला आिे. सिर िकरणाशी सींबींिीत 
कीं त्रा्िाराला व कमाचाऱ याींना पोमलसाींमाफा त अ्क करण्यात आली आिे. पोलीस 
प्रवभागाद्वारा सिर गनु्ह्याचा तपास आधथाक गनु्िे शाखा नागपरू शिर, नागपरू 
याींचेकड ेसोपप्रवण्यात आला आिे. 

मिानगरपामलकेने कीं त्रा्िार एजन्सीला काळ्या यािीत ्ाकले आिे. 
सिर कमाचाऱयाींना ननलींबबत करण्यात आल ेआिे. तसेच िकरणाशी सींबींधित १९ 
अधिकारी/कमाचारी याींची प्रवभागीय चौकशी मिानगरपामलका स्तरावर करण्यात 
येत आिे. याव्यनतररक्त वदै्यकीय आरोग्य प्रवभागाचे लोकल फीं डद्वारे 
लेखापररक्षण करण्याची मिानगरपामलकेच्या स्तरावर कायावािी सरुू आिे.    
(५) िचन उद्भवत नािी. 

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

धीपळूण (श्ज.रत्नाधगरी) शहरात ल िमशष्ट्ठी नदीिरील पूलाी   
(एन् रॉन पूल) दरुुस्त  िरण्याबाबत 

  

(३३) * ३९३९२ श्र .भास्िर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचपळूण (श्ज.रत्नाधगरी) शिरात हिनाींक २१ व २२ जुल,ै २०२१ रोजी 
झालेल्या अनतवषृ्ीमध्ये पाण्याखाली जाऊन िचींड िमाणात प्रवत्तिानी िोवनू 
त्यामध्ये मुींबई-गोवा िायव े मौज े पेढे-परशरुाम त े गिुागर रोड या बायपास 
मागाावरील वमशषठी निीवरील पलू (एन् रॉन पलू) खचून गत ६ महिन्याींपासनू 
वाितकुीसाठी बींि असल्याच ेननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सिर पलुाची तातडीने िरुूस्ती करणे आवचयक असनूिी त्याकड े
सींबींधित अधिकाऱयाींनी िलुाक्ष केल्याने गत ६ महिन्याींपासनू वािनिारकाींना 
समुारे ८ ककलोमी्रचा वळसा घालावा लागत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर अत्यींत तातडीच्या कामाकड े िलुाक्ष करणाऱया सींबींधित 
अधिकाऱयाींवर शासनाने कारवाई करुन उक्त पलुाची तातडीने िरुूस्ती 
करण्याकररता कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्र . अशोिराि ीव्हाण : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) वमशषठी निीवरील क्षनतग्रस्त पलूाच्या उध्वा बाजसू ४०० मी्र अींतरावर 
असलेल्या फरशी पलुावरुन एकेरी वाितकु सरुु आिे. 
(३) सिर पलुाच्या िरुुस्तीच्या कामास परूिानी िरुुस्तीअींतगात मींजूरी िेण्यात 
आली असनू पलुाचे आर.सी.सी. सींकल्पन करुन तद्नींतर अींिाजपत्रक व ननप्रविा 
िकक्या पणूा करुन काम सरुु करण्याचे ननयोजन आिे. 
(४) िचन उद्भवत नािी. 

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

परळ (मुांबई) येथ ल हाज  िासम ीाळ ि इस्लाम ममल िां पाऊां डच्या 
पुनविचिास प्रिल्पात झालेला गैरव्यिहार 

  

(३४) *  ३७७२९   श्र .लहू िानड े(श्र रामपरू), श्र मत  याममन  यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्र .अजय ीौधरी (मशिड ) :   सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं   पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परळ (मुींबई) येथील िाजी कासम चाळ व इस्लाम ममल कीं पाऊीं डच्या हठकाणी 
राबप्रवण्यात येणाऱया पनुप्रवाकास िकल्पात प्रवकासकाने पवूी अश्स्तत्वात 
नसलेल्या खोल्या / गाळे िाखवनू च्ईक्षेत्र ननिेशाींकाचा लाभ म्िाडा व मुींबई 
मिानगरपामलकेच्या अधिकाऱयाींच्या सींगनमताने िस्तगत केल्याची तक्ार 
इमारतीतील रहिवाचयाींनी शासनाकड ेमािे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान 
केली आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, प्रवकासक ननश डवे्िलपसाने अधिकाऱयाींच्या सींगनमताने सिरिू 
पनुप्रवाकास िकल्पात ५५ भाडकेरु अश्स्तत्वात नसताींनािी त ेिाखवनू एफएसआय 
व िोत्सािनात्मक एफएसआय घेतला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकल्पातील कीं पनीच्या उप कीं पनीने सिर िकल्पात ४६ 
बबगर उपकरिाप्त व्यापारी गाळे खरेिी केले व गाळ्याींच्या बाींिकामामध्ये 
पो्मजले बनाव्पणे िाखवण्यात आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल े आिे, त्यानषुींगाने एफएसआय गरैव्यविारािकरणी िोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. श्जतेंद्र आव्हाड : (१) मुींबई इमारत व िरुुस्ती व पनुराचना मींडळाच्या 
अिवालानसुार, परळ (मुींबई) येथील िाजी कासम चाळ व इस्लाम ममल 
कीं पाऊीं डच्या हठकाणी राबप्रवण्यात येणाऱया पनुप्रवाकासाबाबत अजािार         
श्री तलुसीिास नायर याींनी हि. २५.१०.२०२१ रोजी शासनास तक्ार िाखल केली 
आिे.  
(२), (३) व (४) म्िाडा िाधिकरणाच्या अिवालानसुार, अशी बाब ननिाशनास 
आलेली नािी. तथाप्रप, िचनािीन बाब शासनस्तरावर तपासण्यात येईल. 
(५) िचन उद्भवत नािी. 

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

पुणे शहरात ई-िीरा ि प्लाश्स्टि िीरा सांिलनात  
िोट्यिध  रुपयाांीा झालेला गैरव्यिहार 

  

(३५) *  ३८४१९   श्र .मभमराि तापिीर (खडििासला) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु शिरात सन २०१५ पासनू सरुु झालले्या ई-कचरा व प्लाश्स््क कचरा 
सींकलनात कोट्यविी रुपयाींचा गरैव्यविार झाला असल्याचे मािे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, कचरा सींकलन करणाऱया कािी ठराप्रवक सींस्था आणण 
मिानगरपामलकेचे सींबींधित खात्याचे अधिकारी याींच्या सींगनमताने गरैिकार 
घडला असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ई-कचरा व प्लाश्स््क कचरा सींकलनासाठी नेमलेल्या स्वच्छ 
सींस्था, पणूाम सींस्था, जनवाणी सींस्था याींच्या माध्यमातनू बोगस कारभार िोत 
असनू ननप्रविा िकक्याप्रवना या सींस्थाना काम े िेण्यात आली असल्याचे 
मिानगरपामलका व एमपीसीबीने माहिती अधिकारात उपलब्ि करून हिलले्या 
माहितीमध्ये ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार झालले्या गरैव्यविारािकरणी सींबींधिताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,     
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) याबाबत स्थाननक वतृ्तपत्रात बातमी आली िोती, िे खरे 
आिे. 
(२), (३) व (४) या िकरणी माहितीचा अधिकार या अधिननयमाींतगात पणेु 
मिानगरपामलकेस अजा िाप्त झाला िोता, िे खरे आिे.  
     ई-कचरा व प्लॅश्स््क कचरा सींकलन व प्रवल्िेवा् याबाबत कामकाज 
करण्यासाठी फार कमी सींस्था पढुाकार घेत असनू कममन्स इींडडया, जनवाणी व 
इतर सींस्था पणेु मिानगरपामलकेसमवेत अनेक वषांपासनू प्रवनामोबिला काम 
करत आिेत.  
    ई-कचरा व प्लॅश्स््क कचरा सींकलनाकरीता या सींस्थाींची ननयकु्ती पणेु 
मिानगरपामलकेमाफा त करण्यात आललेी नािी. त्यामळेु या सींस्थाींना ननप्रविा 
िकक्येप्रवना काम िेण्यात आल ेआिे, िे खरे नािी. 
     तथाप्रप, स्वच्छ सींस्थचेी सन २००७ पासनू व वेळोवेळी मिुतवाढ िेवनू 
घरगतुी कचरा सींकलनाकरीता मखु्य सभा, पणेु मिानगरपामलका याींच्या 
मान्यतनेे ननयकु्ती करण्यात आली आिे.  त्यामळेु िोणारा िशासकीय खचा 
मखु्य सभा, पणेु मिानगरपामलका याींच्या मान्यतनेे स्वच्छ या सींस्थसे अिा 
करण्यात येतो. 
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     पणेु शिरात ई-कचरा व प्लॅश्स््क कचरा सींकलनात कोणतािी गरैव्यविार 
झाल्याचे ननिशानास आलेले नािी, अस ेपणेु मिानगरपामलकेने कळप्रवल ेआिे. 
(५) िचन उद्भवत नािी. 

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

मुांबईत ल माहुल पांप ग स्टेशनसाठी पामलिा ि वििासि याांच्यात ल 
भूखांड अदलाबदलीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(३६) *  ३७६७१   श्र .देिेंद्र फडणि स (नागपरू दक्षिण पश्श्ीम), श्र .ीांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्र .राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्र .राम िदम (घाटिोपर पश्श्ीम), श्र .रवि राणा (बडनेरा), 
श्र .अब ूआजम  (मानखूदच मशिाज नगर), श्र .रईस शखे (मभिांड  पिूच): सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मिानगरपामलकेच्या ताब्यातील मािुल पररसरातील उद्यानाकरीता 
आरक्षक्षत असलेला व कोणतिेी अनतक्मण नसलेला आणण बाींिकाम करण्यायोग्य 
भखूींड एका प्रवकासकाला िेण्यात आला असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रवकासकाने त्याींच्याकडील बाींिकामास अयोग्य व 
पयाावरणप्रवषयक परवानग्याच्या कचाट्यात अडकलेला भखूींड मिानगरपामलकेने 
त्याबिल्यात मािुल पींपीग स््ेशनसाठी आपल्या ताब्यात घेतला आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, या भखूींड अिलाबिल िकरणात ननयमाींची पायमल्ली झाली 
असनू प्रवकासकाचा समुारे ५०० को्ी रुपयाींचा फायिा िोऊन, सिर िकरणात 
आधथाक अननयममतता झाली असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच े
ननषकषा काय आिेत व त्यानषुींगाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्र . एिनाथ मशांदे : (१) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफा त मािूल पींपीग 
स् ्ेशनकरीता मािूल नाल् यालगत असलेल् या कें द्र सरकारच् या मालकीच् या सॉल् ् 
पॅन डडव् िीजनमिील सी.एस.क्. १४४ या भखूींडाची ननवड केली िोती. सिर 
भखूींडाचा आगाऊ ताबा ममळण्याकरीता सन २०१५ पासनू सॉल् ् कममशनर, 
जयपरू याींचेकड े मिानगरपामलकेमाफा त पाठपरुावा करण् यात येत असनू, 
आजतागायत सिर भखूींडाचा ताबा मिापामलकेला ममळालेला नािी.  

त्यामळेु, मिानगरपामलकेमाफा त नेमलेल् या ताींबत्रक सल्लागाराींनी पनु् िा 
सवेक्षण व स् थळ ननरीक्षण करुन, िोन भखूींड ननश्चचत केल.े त्यापकैी एक भखुींड 
क्. २३३बी/१ वर खारफु्ी असनू तो नसैधगाक क्षेत्रात वसलेला असल्यामळेु 
नाल्याला लागनू असलेला मौजे आणणक मिील िसुरा भखूींड न.भ.ूक्. १अ/११ व 
१अ/१२ िा मािूल पींप्रप ींग स् ्ेशन बाींिण्यासाठी ताींबत्रकदृषट्या योग् य असल् याच े
सल्लागाराींनी मिानगरपामलकेस कळप्रवल.े सिर पींपीग स््ेशनकरीता १५००० 
चौ.मी. जागेची आवचयकता आिे.   

उपरोक्त न.भ.ूक्. १अ/११, १अ/१२ िे िोन्िी भखूींड खाजगी मालकीच े
आिेत. या भखूींडामिील १३३९० चौ.मी. क्षेत्रफळाची जागा मिानगरपामलकेच्या 
ताब्यात घेऊन, त्याबिल्यात मिानगरपामलकेच्या ताब्यातील उद्यान म्िणून 
प्रवकमसत झालेला न.भ.ूक्. १अ/१४ या भखूींडामिील १३३९० चौ.मी. जागा, 
प्रवकासकास िेण्याचे मिानगरपामलकेमाफा त िस्ताप्रवले असनू सिर भखूींडावरील 
आरक्षण वगळण् याची/बिलण् याची कायावािी सरुु आिे. परींत,ु अद्याप पयतं सिर 
भखुींड मिानगरपामलकेमाफा त प्रवकासकास िस्ताींतरीत करण्यात आलेला नािी. 
(२) न.भ.ूक्. १अ/११, १अ/१२ या खाजगी मालकीच्या भखूींडावर मिानगरपामलका 
शाळा, िाथममक व माध्यममक शाळा, खेळाच ेमिैान व पजान्यजल उिींचन कें द्र 
याींचे आरक्षण असनू सिर भखूींड सागरी ककनारा ननयींत्रण क्षेत्र (सी.आर.झेड.) 
मध्ये बािीत आिे. सिर जागेवर कोणत्यािी िकारच ेअनतक्मण नसनू या 
भखूींडामिील १३३९० चौ.मी. जागा मिानगरपामलकेस िस्ताींतरीत करण्याच े
िस्ताप्रवत आिे.  

सिर १३३९० चौ.मी. क्षते्रफळाच्या भखूींडावर असलेले, मिानगरपामलका 
शाळा, िाथममक व माध्यममक शाळा व खळेाच े मिैान याींचे आरक्षण 
प्रवकासकाच्या अमभन्यासात स्थलाींतरीत करण्याच े मिानगरपामलकेमाफा त 
िस्ताप्रवत आिे. 
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तसेच न.भ.ूक्. १अ/११, १अ/१२ या भखूींडामिील पजान्यजल उिींचन कें द्र 
(आर.एम.एस. ६.१) करीता १६१६ चौ.मी. क्षते्र आरक्षक्षत असनू त े प्रवकास 
आराखडा २०३४ च् या वगळलेल् या भागात समाप्रवष ् आिे. वगळलेल् या भागास 
शासनाची मींजूरी ममळाल्यानींतर, मिानगरपामलकेमाफा त जमीन मालकास 
िस् ताींतरणीय प्रवकास िक् क िेऊन सिर १६१६ चौ.मी. जमीनीचा ताबा घेण् यात 
येणार आिे.  

यािमाणे पींपीग स् ्ेशन बाींिण् याकरीता मिानगरपामलकेला अनतक्मण 
प्रवरिीत १५००० चौ.मी. जागा उपलब् ि िोणार आिे. 
(३) मिानगरपामलका व प्रवकासक याींच् यामध् ये जागा अिलाबिल करण् याकरीता 
सामींजस् य करारास (MOU) मिानगरपामलका आयकु् ताींनी मींजुरी हिली असनू 
सिर िस् तावास सिुार सममती व मिापामलका याींची मींजुरी घेण्यात आली आिे. 
मिानगरपामलकेमाफा त सिर सामींजस् य करारानसुार पढुील कायावािी सरुु आिे. 
(४) व (५) िचन उद्भवत नािी. 

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

मुांबई महानगरपामलिेच्या 'पे अॅण्ड पाकििं ग'  
योजनेत ल िां ्ाटात झालेला गैरव्यिहार 

  

(३७) * ३८५०४ श्र .ीांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्र .मांगेश ीव्हाण 
(ीाळ सगाि), श्र .राजेंद्र पाटण  (िारांजा), श्र .मोहन मत े (नागपरू दक्षिण), 
श्र .सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्र .गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच), श्र .किसन िथोरे (मरुबाड), श्र .िुमार आयलान  (उल्हासनगर), श्र .योगेश 
सागर (ीारिोप), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), अॅड.पराग अळिण  
(विलेपाले), श्र .पराग शाह (घाटिोपर पिूच), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पश्श्ीम) : 
सन्माननीय नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेस ‘पे अडँ पाका ’ च्या माध्यमातनू िरवषी ककमान 
१०० को्ी रुपयाींचे उत्पन्न अपेक्षक्षत असताना सींबधित ठेकेिार आणण 
मिानगरपामलका अधिकारी याींच्या सींगनमतामळेु कोट्यविी रुपयाींचा मिसलू 
बडुत असल्याची बाब हिनाींक १६ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्या समुारास 
ननिशानास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, मिानगरपामलका िशासनाने ‘पे अॅण्ड पाककंग’ िकरणी माहिती 
घेऊन अिवाल सािर करावा असा आिेश मिापौर याींनी हिला आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाल े व त्यानषुींगाने बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या ‘पे अडँ पाका ’ 
गरैव्यविारात सिभागी असलेल्या ठेकेिार आणण मिानगरपामलकेच्या 
अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्र .एिनाथ मशांदे : (१) हिनाींक ११ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या मिानगरपामलकेच्या 
सभेत बिृन्मुींबई मिानगरपामलका प्रवरोिी पक्षनेता याींनी मिानगरपामलकेच्या 
कायाक्षेत्रात “पसैे भरा आणण वािने उभी करा” तत्वावर िेण्यात आलेल्या कीं त्रा्ात 
मोठ्या िमाणावर भ्रष्ाचार आणण गरैवापर िोत असनू मिानगरपामलकेचा 
मिसलू बडुत असल्याबाबत िरकतीचा मदु्िा उपश्स्थत केला िोता.         
(२) सिर िकरणी सखोल चौकशी करुन सप्रवस्तर माहिती सािर करण्याचे ननिेश 
मा.मिापौर, बिृन्मुींबई मिानगरपामलका याींनी आयकु्त, बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलका याींना हिल ेआिेत. 
(३) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेत रस्त्यावरील एकूण १०० सशलु्क वािनतळाींपकैी 
२३ हठकाणाींवरील रस्त्यावरील सशलु्क वािनतळे सागरी ककनारी मिामागा 
िकल्प, मेट्रो िकल्प व वाितकू पोलीस याींची ना-िरकत या कारणान्वये बींि 
करण्यात आली आिेत. तसेच मिानगरपामलकेच्या हिनाींक ०२.०१.२०१५ रोजीच्या 
ठरावानसुार बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफा त चालप्रवण्यात येणाऱया रस्त्यावरील 
सशलु्क वािनतळाकररता ५०% महिला बचत ग्, २५% समुशक्षक्षत बेरोजगार 
सींस्था व २५% खुला िवगा याकररता आरक्षक्षत करण्यात आल ेआिेत. सिर 
आरक्षणानसुार सींबींधित रस्त्यावरील सशलु्क वािनतळाकररता ननप्रविा िकक्या 
पार पाडण्यात येत.े  
      सद्य:श्स्थतीत बिृन्मुींबई मिानगरपामलका क्षेत्रातील रस्त्यावरील 
सशलु्क वािनतळाकररता ई-ननप्रविामाफा त मित्तम िर सािर करणाऱया २३ 
महिला बचत ग् याींची ई-ननप्रविेमाफा त ननयकु्ती करण्यात आली आिे. 
 



59 

    बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेतील सींबींधित प्रवभागाींकडून रस्त्यावरील सशलु्क 
वािनतळे महिला बचत ग् स्वत: चालप्रवतात ककीं वा कस ेयाबाबत खातरजमा 
करण्याकररता मिानगरपामलकेमाफा त आिेश िेण्यात आल ेिोत.े 
    त्यानसुार सींबींधित प्रवभागाींनी याबाबत गरैव्यविार िोत नसल्याबाबतची 
खातरजमा केली असनू, महिला बचत ग् याींचेमाफा त चालप्रवण्यात येणारे 
सशलु्क वािनतळाींची वळेोवळेी पािणी करण्याचे ननिेश सींबींधित प्रवभाग 
कायाालयाींना िेण्यात आल्याचे बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने कळप्रवले आिे. 
(४) िचन उद्भवत नािी. 

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

बुलिाणा श्जल््यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामागच आणण समदृ्ध  
महामागाचच्या िामामुळे रस्त्याांी  झालेली दरुिस्था 

  

(३८) * ४०७५९ श्र .राजेश एिड े(मलिापरू) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा श्जल्ह्यातनू जाणाऱया राषट्रीय मिामागा आणण समदृ्िी 
मिामागााच्या कामासाठी लागणाऱया गौण खननजाच्या वाितकुीमळेु श्जल्ह्यातील 
ग्रामीण भागातील जवळपास १२३ ककमी लाींबीचा रस्ता खराब झाल्याची बाब 
गतवषी करण्यात आलले्या सवेक्षणातनू ननिशानास आली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सिरिू क्षनतग्रस्त रस्त्याींच े३१ जानेवारीपासनू श्जल्िा पररषि 
सावाजननक बाींिकाम आणण पींतििान ग्रामसडक योजनेच्या अधिकाऱयाींसि 
स्थाननक लोकिनतननिीींच्या उपश्स्थतीत पनु्िा सवेक्षण करण्यात येणार आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण भागातील क्षनतग्रस्त रस्त्याींच्या िरुुस्तीसाठी राषट्रीय 
मिामागा िाधिकरण आणण राज्य रस्त ेप्रवकास मिामींडळाकड ेननिीची वारींवार 
मागणी करण्यात आल्याने ननिी उपलब्ि करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्र . एिनाथ मशांदे : (१) िोय िे अींशतः खरे आिे. 
समदृ्िी मिामागााच्या कामाकरीता गौण खननज वाितकुीसाठी गतवषी 

केलेल्या सव्िेक्षणानसुार २६.०० कक.मी. लाींबीचे रस्त ेखराब झालेले िोत ेव त े
वेळोवेळी िरुूस्त करण्यात आलेले िोत.े   
(२) िोय, िे खरे आिे, 

हि.०२.०२.२०२२ रोजी सींबींधित यींत्रणा तसेच स्थाननक लोकिनतननिीींच्या 
उपश्स्थतीत पनु्िा सवेक्षण करण्यात आलेले आिे, त्याचा सींयकु्त सिुारीत 
अिवाल सींलग्न केलेला आिे. त्यानसुार गौण खननज वाितकुीसाठी वापरलेले 
एकुण ३८.४० कक.मी. लाींबीचे रस्त ेखराब झाले आिेत. 
(३) ईपीसी कीं त्रा्िार याींच्या ननप्रविा अ् क्. १०.४ नसुार त्याने वापरलेल ेरस्त े
स्वखचााने िरुुस्ती करणे बींिनकारक असल्यामळेु वेगळ्या ननिीची आवचयकता 
नािी. 
(४) िचन उद्भवत नािी.  

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

राज्यात मेळघाट व्याघ्र प्रिल्पाांतगचत गुगामल िन्यज ि विभागात 
ई-ननविदा नसताना िोट्यिध  रुपयाी  िामे िेल्याबाबत 

  

(३९) * ३७९११ श्र .अममत साटम (अांधेरी पश्श्ीम), श्र .सांजय साििारे 
(भसुािळ), श्र .बळिांत िानखड े (दयाचपरू), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .ीांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्र .लक्ष्मण जगताप (धीांीिड), श्र .राजेंद्र 
पाटण  (िारांजा), श्र .योगेश सागर (ीारिोप), श्र .जयिुमार रािल 
(मश ांदखेडा) : सन्माननीय मखु्यमा्ं   पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती श्जल्ह्यात मेळघा् व्याघ्र िकल्पाींतगात गगुामल वन्यजीव 
प्रवभागात ई-ननप्रविा न करता कोट्यविी रुपयाींची काम े करण्यात आली 
असल्याचे मािे जानेवारी २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आल ेआिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, १ को्ी ५० लाख ८३ िजार ९ रुपयाींच्या या कामात आवचयकता 
असताना ई-ननप्रविा िकक्या राबप्रवली गेली नािी याकड ेसींचालकाींचेिी िलुाक्ष झाल े
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, सिरिू कामात ई-ननप्रविा न राबप्रवण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, सिर िकरणी शासनामाफा त सखोल चौकशी करण्यात आली आिे 
काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाल े व चौकशीनसुार गरैव्यविारातील 
सींबींधित िोषीप्रवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्र . उद्धि ठािरे : (१) िे खरे आिे.  
(२) व (३) गगुामल वन्यजीव प्रवभाग, मेळघा् व्याघ्र िकल्प, अमरावती येथे 
Providing and erecting fixed knot fencing करण्याच्या ३ कामाींमध्ये 
ित्यक्ष झालेला खचा रु.१,५०,८३,५५३/- करीता ई-ननप्रविा िककया करण्यात 
आलेली नािी. मळेघा् व्याघ्र िकल्पातील इतर प्रवभागातील कामाींचे मींजरू 
ई-ननप्रविा िरानसुार आणण अींिाजपत्रकीय ककींमतीपेक्षा (रु.२,०९,९९,७००/-) 
२५.२९% कमी िराने सिर काम ेकरण्यास मे. अमेय िायड्रो इश्जींननयररींग वक्सा, 
नागपरू िे इच्छुक असल्यामळेु तत्कालीन अपर ििान मखु्य वनसींरक्षक, 
मेळघा् व्याघ्र िकल्प, अमरावती याींनी या कामाींकरीता ई-ननप्रविा िकक्या 
झालेली नसताना कायाारींभ आिेश पाररत केले असल्याच ेननिशानास आल ेआिे.  
(४) िस्ततु िकरणी चौकशीअींती तत्कालीन अपर ििान मखु्य वनसींरक्षक तथा 
क्षेत्र सींचालक, मेळघा् व्याघ्र िकल्प याींना ििान मखु्य वनसींरक्षक (वन्यजीव), 
मिाराषट्र राज्य, नागपरू याींचेमाफा त कारणे िाखवा नोह्स हिनाींक २५.०२.२०२२ 
रोजी बजावण्यात आली आिे.  
(५) िचन उिभवत नािी.  

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

िसई-विरार (श्ज.पालघर) महापामलिेच्या नगररीना विभागात ल 
उपसांीालिाांन  ननयमबा्यररत्या टीड आर वितररत िेल्याबाबत 

  

(४०) *  ३८३६४ श्र मत  सरोज आहहरे (देिळाली) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-प्रवरार (श्ज.पालघर) मिानगरपामलकेच्या नगररचना प्रवभागाच े
उपसींचालक (श्री.सींजय जगताप) िे मिापामलकेत पात्रता नसतानािी उपसींचालक 
पिावर अडीच वष ेकायारत असल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, हिनाींक २३ डडसेंबर त े३१ डडसेंबर, २०१९ या नऊ हिवसाींच्या 
आपल्या कायाकाळात त्याींनी ४४,८७,००० चौ.फू् इतक्या क्षेत्रफळाचे 
बाजारमलु्यािमाणे तब्बल ५७७ को्ी रुपयाींचे िस्ताींतरणीय प्रवकास िक्क 
(्ीडीआर) ननयमबाह्यररत्या प्रवतरीत केल ेअसल्याच्या तक्ारी तथेील सामाश्जक 
कायाकत े व वसई-प्रवरारच्या जनतकेडून मिापामलका िशासन व शासनाकड े
करण्यात येवनू त्यामध्ये करोडो रुपयाींचा गरैव्यविार झाल्याचे हिनाींक १४ माचा, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशानास आले आिे, िेिी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर उपसींचालक (श्री.जगताप) नगररचना प्रवभाग याींनी या 
क्षेत्रफळाचे ्ीडीआर ननयमबाह्यररत्या वा्प केल्याच ेव त्यामध्ये तत्कालीन 
मा.मिानगरपामलका आयकु्त याींचािी सिभाग असल्याचेिी ननिशानास आल े
आिे, िेिी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने सींबींधित िोषीप्रवरुद्ि कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्र . एिनाथ मशांदे : (१) श्री.सींजय जगताप िे मिाराषट्र नगर पररषि राज्यस्तरीय 
अमभयाींबत्रकी (स्थापत्य) सेवा ननवड शे्रणीतील कमाचारी आिेत.  

तथाप्रप, श्री.सींजय जगताप याींच्याकड े वसई प्रवरार शिर 
मिानगरपामलका अधिनस्त नगर रचना प्रवभागाचा कायाभार हिनाींक 
०६.१०.२०१० च्या आिेशान्वये  व उपसींचालक पिाचा िभारी कायाभार हिनाींक 
११.०५.२०१६ रोजीच्या आयकु्त, वसई-प्रवरार शिर मिानगरपामलका याींच्या 
आिेशान्वये िेण्यात आला िोता, िी वस्तशु्स्थती आिे.    
(२), (३) व (४) अशा िकारची तक्ार िाप्त झाली आिे, िी वस्तशु्स्थती आिे.  
      तसेच श्री. सींजय जगताप याींच्या वसई-प्रवरार शिर मिानगरपामलकेच्या 
िनतननयकु्तीच्या कालाविी िरम्यान त्याींच्या शकै्षणणक अिाता, त्याींच्या 
पिस्थापना, त्याींच्या कायाकाळातील कामाींच्या अनषुींगाने प्रवप्रवि तक्ारी िाप्त 
झाल्या असनू वेळोवेळी शासन स्तरावरुन आयकु्त, वसई प्रवरार शिर 
मिानगरपामलकेस कायावािी करण्याबाबत सधुचत करण्यात आल ेआिे.  
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िरम्यान सिर िकरणी उपसींचालक िजााचा ननवतृ्त अधिकारी चौकशी 
अधिकारी म्िणून िेणेबाबत वसई-प्रवरार शिर मिानगरपामलकेमाफा त सींचालक, 
नगररचना व मलु्याींकन प्रवभाग याींना पत्रव्यविार केल्याची बाब वसई प्रवरार 
शिर मिानगरपामलकेने कळप्रवली आिे.  

तथाप्रप, सिर िकरणाचे गाींभीया प्रवचारात घेता आयकु्त, वसई प्रवरार 
शिर मिानगरपामलका याींना त्याींच्या स्तरावरुन सखोल चौकशी करुन ८ 
आठवडयाच्या आत सप्रवस्तर अिवाल सािर करण्याचे आिेशीत करण्यात येत 
आिे.  
(५)  िचन उद्भवत नािी. 

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

बल्लारपूर (श्ज.ीांद्रपूर) येथ ल िन वििास महामांडळ िायाचलयात ल 
तत्िालीन विभाग य व्यिस्थापि याांन  िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४१) *  ३७७८६   श्र .लहू िानड े (श्र रामपरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं   
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बल्लारपरू (श्ज.चींद्रपरू) येथील वन प्रवकास मिामींडळ कायाालयातील 
तत्कालीन प्रवभागीय व्यवस्थापक याींनी समुारे १ को्ी ६४ लाख रुपयाींचा 
गरैव्यविार केल्यािकरणी आधथाक गनु्िे शाखेन े अ्क केल्याचे हिनाींक १० 
जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन प्रवभागीय व्यवस्थापक व त्याींचे सिकारी याींनी 
वनोपज ननषकासनाच्या कामाकरीता बोगस मजूर िाखवनू तीन वषा शासनाच े
आधथाक नकुसान केल्याच ेननिशानास आल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, तत्कालीन प्रवभागीय व्यवस्थापक व त्याींच्या सिकाऱयाींनी अधिक 
वनोपज ननषकासन िाखवनू ित्यक्षात प्रवक्ी करता कमी वनोपज पाठवनू 
शासनाची करोडो रुपयाींची आधथाक फसवणकू केल्याचे ननिशानास आल ेआिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय व चौकशीच्या 
अनषुींगाने तत्कालीन प्रवभागीय व्यवस्थापक व सींबींधिताींवर कोणती कारवाई 
केली तसेच त्याींच्यावर कोणता गनु्िा िाखल केला वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्र . उद्धि ठािरे : (१), (२) व (३) मिाराषट्र वन प्रवकास मिामींडळ मयााहित या 
कायाालयाच्या अींतगात चींद्रपरू ििेशाच्या िशासकीय ननयींत्रणाखाली असलले्या 
मध्य चाींिा वन िकल्प प्रवभागासींबींिी आधथाक वषा २०१४-१५, २०१५-१६ व 
२०१६-१७ या तीन वषाात कुपातनू वनोपज ननषकासनाचे कामासींबींिी 
अननयममतता झाली असल्याचे वषा २०१७ मध्ये ननिशानास आल ेिोत.े सिर 
िकरणी वन प्रवकास मिामींडळाला रु.१,९९,४७,८८६,/- इतके आधथाक नकुसान 
झाल्याचे ननषपन्न झाल ेआिे. या रक्कमेमध्ये तत्कामलन सिाय्यक व्यवस्थापक 
व नींतर प्रवभागीय व्यवस्थापक म्िणून श्री.पी.एन.वाघ (सेवाननवतृ्त प्रवभागीय 
व्यवस्थापक) याींच ेकालाविीतील म्िणजे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मिील 
नकुसानीची  रक्कम रु.१,६३,९५,७६६/- इतकी आिे. सिर िकरणी 
श्री.पी.एन.वाघ याींना हि.०४.०१.२०२२ रोजी पोलीसाींद्वारे अ्क करण्यात आली. 
(४) उक्त िकरणी केलेल्या चौकशीच्या आिारे सींबींधित प्रवभागीय व्यवस्थापक, 
सिाय्यक व्यवस्थापक, वनपररक्षेत्र अधिकारी, वनपाल व वनरक्षक अस ेएकूण 
२१ अधिकारी / कमाचाऱ याींकडून वसलूपात्र रक्कम रु.१,९९,४७,८८६/- बाबत 
जबाबिारी ननश्चचत करण्यात आली आिे. तसेच एकूण १९ अधिकारी / 
कमाचाऱ याींप्रवरुध्ि मशस्तभींगप्रवषयक कारवाई सरुु करण्यात आली. यामशवाय याच 
िकरणात प्रवत्तीय अननयममततसेींबींिी जबाबिार असलले े तत्कामलन प्रवभागीय 
व्यवस्थापक, वन िकल्प प्रवभाग, मध्य चाींिा श्री.पी.एन.वाघ (सेवाननवतृ्त) 
याींचेप्रवरुध्ि भारतीय िींड सींहिता १८६० चे कलम ४०९, ४६६, ४७१ व ३४ नसुार 
हि.१७.१०.२०२१ रोजी पोलीस ननरीक्षक, बल्लारशाि पोलीस  ठाणे या हठकाणी 
एफ.आय.आर. िाखल करण्यात आलेला असनू सिर पोमलसाींमाफा त पढुील 
तपासकाया सरुु आिे. 
(५) िचन उद्भवत नािी. 

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

मुांबई महानगरपामलिाांच्या टॅब खरेदीत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(४२) * ३७६७२ श्र .देिेंद्र फडणि स (नागपरू दक्षिण पश्श्ीम), श्र .ीांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशडी), श्र .राम िदम (घाटिोपर पश्श्ीम), श्र .रवि राणा (बडनेरा): सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई मिापामलकेच्या शाळाींमिील मराठी, हिींिी, इींग्रजी आणण ऊिूा 
माध्यमातील ििावीच्या प्रवद्यार्थयांसाठी ्ॅब खरेिी केल ेजाणार आिेत, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या ्ॅबच्या स्क्ीनचा आकार, बॅ्री लाईफ, रॅम, मेमरी, इीं्रने् 
सपु्रविा, सॉफ््वेअर आवतृ्ती, लननगं सॉफ््वेअर, ्ॅबचा िजाा त्याची ताींबत्रक 
वमैशषट्य ेतसेच सींबींधित कीं पनीच्या माहितीचा तपशील याबाबत कािीिी स्पष्ता 
त्याबाबतच्या िस्तावात नािी अथवा जािीर करण्यात आलेली नािी, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, इयत्ता ििावीच्या प्रवद्यार्थयांना िे ् ॅब िोन महिन्याींनींतर ममळणार 
असनू माचामध्ये बोडााच्या परीक्षा िोईपयतं त ेवापरण्यासाठी जमेतमे एक महिना 
उपलब्ि िोणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, पवूीच्या ्ॅब खरेिीच्या तलुनेत अधिक पसै ेखचा करुन यावषी 
प्रवद्यार्थयांसाठी शकै्षणणक वषााच्या शवे्ी कमी कालाविीसाठी ्ॅब खरेिी 
करण्यात येत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, ्ॅबची वाढीव ककींमत, ताींबत्रक तपशील तसेच शकै्षणणक वषााचा 
उवाररत कमी कालाविी पािता या ननणायाचा पनुप्रवाचार करण्याच्या दृष्ीने 
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय 
आिेत ? 
  
श्र . एिनाथ मशांदे : (१) िे खरे आिे. 
(२) यानषुींगाने ई-ननप्रविा बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या सींकेतस्थळावर िसाररत 
करण्यात आली िोती. सिर ननप्रविेच्या मसदु्यामध्ये, स्क्ीनचा आकार, बॅ्री 
लाईफ, रॅम, मेमरी, इीं्रने् सपु्रविा, सॉफ््वेअर आवतृ्ती, लननगं सॉफ््वेअर, 
्ॅबचा िजाा, त्याची ताींबत्रक वमैशषट्ये इत्यािी बाबी नमिू करण्यात आल्या िोत्या. 
(३) सन २०२१-२२ च्या प्रवद्यार्थयांकरीता सिर ्ॅब िोन त े तीन महिने 
वापरण्यास उपलब्ि िोतील. मात्र पढुील वषाापासनू इयत्ता १० वी च्या पाच 
बॅचच्या प्रवद्यार्थयांना ननयममतपणे वापरण्यास ममळतील. 
सद्यश्स्थतीत यापवूी खरेिी करण्यात आलेले ्ॅब प्रवद्यार्थयांसाठी शाळाींमध्ये 
उपलब्ि आिेत. 
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(४) व (५) यापवूी खरेिी करण्यात आलेले ्ॅब िे एक वषा अधिक िोन वषााच्या 
वॉरीं्ीसि िोत.े सद्यश्स्थतीत खरेिी करण्यात येणारे ्ॅब िे पाच वषााच्या 
वॉरीं्ीसि असनू अद्ययावत व आिुननक वमैशषट्ये तसचे अभ्यासक्म अींतभूात 
असलेले आिेत. या ्ॅबमध्ये इीं्रने्/वाय-फायची सपु्रविा असनू चाींगल्या 
कीं पनीचे सॉफ््वेअर व अद्ययावत कीं े्ं्सि उच्चतम क्षमतचेी बॅ्री इत्यािीचा 
समावेश आिे. या ्ॅबमध्ये लननाग मॅनेजमें् मसस््ीम (एल.एम.एस.) घेण्यात 
आल्यामळेु प्रवद्यार्थयााने ्ॅबचा ककती वापर केला िे मशक्षकाींना कळणार आिे. 
त्यामळेु सद्यश्स्थतीत खरेिी करण्यात येणाऱया ्ॅबची ककींमत वाढली असल्याच े
मिानगरपामलकेने कळप्रवल ेआिे. 

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

वपांपरी-धीांीिड (श्ज.पुणे) महापामलिेअांतगचत महहला प्रमशिण सांस्था 
ननिड प्रिरण  झालेला िोट्यिध  रुपयाांीा गैरव्यिहार 

  

(४३) *  ३८३६५ श्र मत  सरोज आहहरे (देिळाली) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं   पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रप ींपरी-धच ींचवड (श्ज.पणेु) मिापामलकेच्या नगरवस्ती प्रवभागामाफा त 
शिरातील महिलाींच्या सक्षमीकरणासाठी व्यावसानयक िमशक्षण हिले जात असनू 
त्यासाठी नागरी वस्ती प्रवभागाकड े११ को्ी रुपये मशल्लक असल्याचे हिनाींक २३ 
ऑगस््, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशानास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, व्यावसानयक िमशक्षण िेण्यासाठी सींस्थाींची ननवड करण्यासाठी 
ननप्रविा पध्ित राबप्रवणे बींिनकारक असताींना, त्याऐवजी महिला बालकल्याण 
प्रवभागाने िथम थे् पध्ितीने अणखल भारतीय स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींची 
ननवड करण्यात आली, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्यास, महिला बालकल्याण प्रवभागाने अणखल भारतीय स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थेची केलेली ननवड स्थायी सममतीने रद्ि करुन त्याऐवजी “चाम्सा” 
या सींस्थेला सिरचे काम िेण्याचा िस्ताव मींजूर करुन सिर िस्तावाची 
अींमलबजावणी करण्यासाठी मिापामलका िशासनास आिेश िेण्यात आल्याच े
ननिशानास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, सींस्थाींच्या ननवड पध्ितीबाबत लोकिनतननिी व जनतकेडून 
प्रवरोि करण्यात येवनू सिर िस्ताव रद्ि करण्याबाबतची मागणी करण्यात 
आल्याचेिी हिनाींक १५ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननिशानास आल े
आिे, िेिी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, सिर िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाल ेव त्याअनषुींगाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्र . एिनाथ मशांदे : (१) िे खरे नािी. 
प्रप ींपरी धचींचवड शिरातील महिलाींच्या सक्षमीकरणासाठी प्रवप्रवि िकारच े

व्यवसानयक िमशक्षण िेण्यात येत.े  याकरीता अींिाजपत्रकात सन २०२१-२०२२ 
या वषाासाठी रू.३५ को्ी एवढी तरतिू करण्यात आली िोती. त्यातील 
हि.२३.०८.२०२१ रोजी रू.३०,७५,६२,१८०/- एवढी रक्कम मशल्लक आिे.   
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) महिलाींना व्यवसाय िमशक्षण िेण्यासाठी मे.अणखल भारतीय स्थाननक 
स्वराज्य सींस्था या सींस्थचेी ननयकु्ती करण्यास स्थायी सममती, प्रप ींपरी धचींचवड 
मिानगरपामलका याींनी ठराव क्.६६५२, हि.०५.०२.२०२० अन्वये सन २०१९-२० 
साठी मान्यता िेण्यात आली िोती. 

तथाप्रप, स्थायी सममती, ठराव क्.६७१५, हि.१७.०२.२०२० अन्वये 
हि.३१.०३.२०२० अखेरपयतंच्या कालाविीतील व सन २०२०-२०२१ या  आधथाक 
वषाातील हि.३१.०३.२०२१ अखेर पयतंच्या कालाविीसाठी िमशक्षणाचे काम 
करण्यास मे.चॅम्स एज्यु् ेक िा.मल. धचींचवड, पणेु या सींस्थेला मान्यता िेण्यात 
आली िोती.  

तद्नींतर स्थायी सममतीने पनु्िा ठराव क्.६९८१, हि.११.०३.२०२० अन्वये 
यापवूी केलेला स्थायी सममती ठराव क्.६७१५, हि.१७.०२.२०२० रद्ि करण्यास 
मान्यता हिली. त्यानींतर सिर िमशक्षणाच्या कामासाठी मे.अणखल भारतीय 
स्थाननक स्वराज्य सींस्थेशी ननयकु्ती करण्यास स्थायी सममती ठराव क्.६९८२, 
हि.११.०३.२०२० अन्वये मान्यता िेण्यात आली. 
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या िकरणी सक्षम सममतीने ठरावात वारींवार बिल केल्यामळेु        
सन २०१९-२० या आधथाक वषाात िमशक्षणाचे कामकाज कोणत्यािी सींस्थेला िेणे 
शक्य झाल ेनािी.  
(४) याबाबत वेळोवेळी स्थाननक लोकिनतननिीींकडून प्रप ींपरी धचींचवड 
मिानगरपामलकेस पत्रव्यविार झालेला आिे, िे खरे आिे.  
(५) िचन उद्भवत नािी.  

----------------- 
  
  
विधान भिन :        राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधीि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूा सवा िकक्या मिाराषट्र प्रविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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