
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, हदनाांि ०९ माचच, २०२२ / फाल्गनु १८, १९४३ (शिे) 
  
(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मा्ं ी 

(३) गहृननमाचण मा्ं ी 
(४) नगरवििास, सािचजननि बाांधिाम 

(सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४४ 
------------------------------------- 

  
मुांबईतील पोयसर नदीच्या पुनरुज्जीिन  
प्रिल्पाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१) * ११८२० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील पोयसर नदीचे पनुरुज्जीवन करण्यासाठी बहृन् मुींबई 
महानगरपाललकेने ववववध कराींसह रुपये १४२८ को्ीच्या प्रस्तावाला मान्यता 
ददली असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी माहे एवप्रल, २०२० मध्ये रुपये ५४० 
को्ीींचा आराखडा महानगरपाललकेकडून तयार करण्यात आला असनू तद्नींतर 
रुपये ७५१ को्ी इतका खचश ननश्चचत करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, अर्ाप्रकारे वारींवार ववववध प्रकारच्या ननववदा प्रक्रिया राबवनू 
बहृन् मुींबई महानगरपाललकेच्या धोरुामसेु सदर प्रकल्प गत अनेक वााशपासनू 
प्रलींिबत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने पोयसर नदीच े पनुरुज्जीवन करण्यासाठी महानगरपाललकेकडून 
ननयोजनबध्द कायशिम आखण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतील पोयसर नदीच्या 
पनुरुज्जीवनाच्या कामाची ववववध कराींसहीत एकूु अींदाश्जत क्रकींमत रुपये 
१४८२.३९ को्ी असनू त्यास महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीने ददनाींक 
१४/०१/२०२२ रोजी मींजूरी ददली आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त सदर प्रकल्पाकरीता माहे डडसेंबर, २०१९ 
मध्ये रुपये ५४० को्ीींचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला होता. सदर 
प्रकल्पाची सखोल तपासुी करण्याकरीता ताींििक सल्लागार सलमती 
(T.A.C.) स्थावपत करण्यात आली. सदर सलमतीच्या ददनाींक ०३/०२/२०२० 
रोजीच्या बठैकीमध्ये राषरीय हररत लवाद (National Green Tribunal) 
आणु कें द्रीय प्रदाूु ननयींिु मींडस (Central Pollution Control Board) 
याींनी ठरववलेल्या मापदींडाच्या आधारे आराखड्यास मान्यता देऊन 
मलनन:सारु कें द्राकरीता पवूी ठरववलेली ओपन ्ेक्नॉलॉजी न घेता 
एम.बी.आर. ्ेक्नॉलॉजी (ममेबे्रन बायोररॲक््र ्ेक्नॉलॉजी) ननश्चचत करण्यात 
आली. तसेच एच.डी.डी. (होरीझन््ल डायरेक्र्नल डिलीींग) प्रुालीचा उपयोग 
करुन झोपडपट््याींच्या खालनू मलनन:सारु प्रुालीच ेकाम करण्याचे ठरले. 
 त्यामसेु सदर प्रकल्पाची अींदाश्जत रक्कम रुपये ७५१ को्ी इतकी 
ननश्चचत करण्यात आली असनू त्यास महानगरपाललकेमार्श त ताींििक व 
प्रर्ासकीय मींजूरी घेण्यात आली आहे. 
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(३) सदर प्रकल्पाची प्रथम ननववदा माहे एवप्रल, २०२० मध्ये प्रकालर्त 
करण्यात आली होती. परींत,ु ननववदेला प्रनतसाद न लमसुे, ननववदापवूश बठैक, 
कोववड-१९ चा प्रादरु्ाशव, ननववदाकाराींनी वेसोवेसी केलेल्या ववनींती या 
कारुाींमसेु महानगरपाललकेमार्श त ननववदेस एकूु १९ वेसा मदुतवाढ देण्यात 
आली होती. 
(४) पोयसर नदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाकरीता महानगरपाललकेमार्श त 
कीं िा्दराची ननयकु्ती करण्यात आली असनू त्यास ददनाींक ०४/०२/२०२२ रोजी 
कायाशदेर् देण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पाचा कालावधी ३६ मदहने (पावसासा 
वगसून) असनू काम पूु श झाल्यानींतर पढुील १५ वाश कीं िा्दारामार्श त 
प्रकल्पाचे प्रचलन व परररक्षु करण्यात येुार असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने कसववले आहे. 
(५) प्रचन उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
मराठा समाजाच्या आरक्षण तसेच इतर मागण्या मान्य िरण्याबाबत 

  

(२) * १२७५२ श्री.सरेुश धस, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.सदाशशि खोत, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मागासवगश आयोगाची लर्र्ारस घेऊन तयार केलेला व 
ववधधमींडसाने एकमताने मींजूर केलेला मराठा समाजाला आरक्षु देुारा 
कायदा ददनाींक ५ मे, २०२१ रोजी मा.सवोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनु्हा मागासवगश आयोग नेमनू मराठा समाज 
सामाश्जकदृषट्या मागास असल्याचे लसध्द करुन आरक्षु द्कववण्यासींदर्ाशत 
र्ासनाकडून कोुतीही कायशवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, लर्षयवतृ्ती योजना, प्रत्येक श्जल््याच्या दठकाुी वसनतगहृ 
बाींधुे, अण्ुासाहेब पा्ील आधथशक मागास ववकास महामींडसातरे् आधथशक 
मदत करुे इत्यादी मागण्या पूु श करण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी करुन मराठा समाजाच्या 
आरक्षु व इतर मागण्याींबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ददनाींक ५ मे, २०२१ च्या ननुशयाची समीक्षा 
करण्यासाठी ददनाींक ११/०५/२०२१ च्या र्ासन ननुशयान्वये माजी न्यायाधीर् 
श्री.ददलीप र्ोसले याींच्या अध्यक्षतखेाली स्थापन केलेल्या सलमतीच्या 
अहवालानसुार मा.सवोच्च न्यायालयात पनुववशलोकन याधचका दाखल करण्यात 
आलेली आहे. ही पनुववशलोकन याधचका रे््ासल्यास मा.सवोच्च न्यायालयाने 
ददनाींक ०५/०५/२०२१ च्या ननुशयात मराठा आरक्षुासींदर्ाशत व्यक्त केलेले 
मत/ नोंदववलेली ननरीक्षुे याींच्या अनाुींगाने मराठा समाजाच्या सामाश्जक व 
र्कै्षणुक मागासलेपुाची मादहती सींकललत करण्यासाठी/ अभ्यास 
करण्यासाठी एका नवीन आयोगाची स्थापना करावी, अर्ी र्ोसले सलमतीची 
लर्र्ारस आहे. त्यामसेु मा.सवोच्च न्यायालयाने पनुववशलोकन याधचका 
रे््ासल्यास मराठा समाजाच्या सामाश्जक व र्कै्षणुक मागासलेपुाची 
मादहती सींकललत करण्यासाठी एका नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात 
येईल. 
(३) व (४) उच्च व तींि लर्क्षु ववर्ागामार्श त खुल्या प्रवगाशतील 
आधथशकदृष्या दबुशल घ्कातील ववद्यार्थ्यायारकरीता राजाी ्िपती र्ाहू 
महाराज लर्क्षु र्लु्क लर्षयवतृ्ती योजना राबववण्यात येत.े या योजनेचा लार् 
मराठा समाजाला लमसतो. या योजनेंतगशत सन २०१९-२० मध्ये १,६६,९७९ 
ववद्यार्थ्यायारना रुपये ८९ को्ी इतकी लर्षयवतृ्ती देण्यात आली आहे. सन 
२०२०-२१ मध्ये १,६६,७३१ ववद्यार्थ्यायारना ५६.११ को्ी लर्षयवतृ्ती देण्यात 
आलेली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये अद्यापपयरत १,०९,३२२ अजश प्राप्त झाले 
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आहेत. त्यापकैी ३०,९३३ ववद्यार्थ्यायारना लर्षयवतृ्ती मींजूर करण्यात आलेली 
असनू त्याींना लर्षयवतृ्ती देण्याची कायशवाही सरुु आहे. सन २०२२-२३ करीता 
रुपये ८७ को्ी इतका ननधी प्रस्ताववत करण्यात आलेला आहे. 
 तसेच, राज्यातील व्यावसानयक अभ्यासिमाींमध्ये कें द्रीर्तू प्रवेर् 
प्रक्रियेद्वारे प्रवेर् घेुाऱ्या आधथशकदृष्या दबुशल घ्काींतगशत समाववष् 
होुाऱ्या ववद्यार्थ्यायारकरीता डॉ. पींजाबराव देर्मखु वसनतगहृ ननवाशह र्त्ता 
योजना राबववण्यात येत.े या योजनेंतगशत पाि लार्ाथी ववद्यार्थ्यायारना 
वसनतगहृाची सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी उच्च व तींि लर्क्षु ववर्ागाने 
ददनाींक १३/०७/२०१८ च्या र्ासन ननुशयाद्वारे र्ासन/ स्थाननक सींस्था/ मींडस 
याींच्या मालकीच्या ववनावापर असलेल्या इमारती, नोंदुीकृत सींस्थाींना 
र्ाड्याने देण्याची योजना राबववण्याचा ननुशय घेण्यात आला. सदर योजनेत 
कोुत्याही प्रकारची नवीन वसनतगहृ इमारती बाींधण्यात येत नाही.  
 अण्ुासाहेब पा्ील आधथशक मागास ववकास महामींडसाकडून कोुतीही 
आधथशक मदत केली जात नाही. महामींडसाकडून लार्ार्थ्यायारना बककेकडून 
घेतलेल्या कजाशवरील व्याज परतावा करण्यात येतो. 
(५) प्रचन उद् र्वत नाही. 

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

रायगड जजल््यातील महाड-भोर मागाचिरील सावि्ी  
नदीिरील पुलाची देखभाल ि दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(३) * १२१६५ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड श्जल््यातील महाड-र्ोर मागाशवर र्ोराव जवसील सावविी नदीवर 
महाड-र्ोर-पुु े रस्त्याच्या ननलमशतीसाठी सन १९५० मध्ये पलू बाींधण्यात आला 
असनू सावविी नदीवरील पलुाच्या दघुश् नेनींतर या पलुाची तपासुी करण्यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०२० व सन २०२१ मध्ये झालेल्या महापरुात वाहून 
आलेला धचखल, कचरा, लाकड ेया पलुाच्या खालील बाजूला असलेल्या लोखींडी 
रेलल ींगला अडकून पडल्याने पलुाला धोका ननमाशु झाला असनू सदर पलुाच्या 



6 

लोखींडी रेलल ींगमध्ये अडकललेी लाकड,े कचरा व वरील बाजूस उगवलेले गवत 
यामसेु या पलुाच्या सरुक्षचेा प्रचन ननमाशु झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने सदर पलुाच्या देखर्ाल दरुुस्तीकड े दलुशक्ष करुाऱ्या दोाी 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन सदर पलुाची देखर्ाल व दरुूस्ती करण्याबाबत 
कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०२० व सन २०२१ मध्ये झालेल्या महापरुात पलुाच्या दठकाुी 
वाहून आलेला धचखल, कचरा, लाकड े व वरील बाजूस उगवलेले गवत 
काढण्यात आलेले आहे. 
 सद्य:श्स्थतीत सदर पलु सशु्स्थतीत असनू पलुावरुन सरुसीतपुे 
वाहतकू सरुु आहे. 
(३) चौकर्ी/कारवाईचा प्रचन उद् र्वत नाही. 
 आींबडवे – पाचरस – मींडुगड – म्हाप्रस – महाड – वरींध – र्ोर – लोुींद - पींढरपरू 
रस्त्याच्या रायगड श्जल््यातील एकूु ८१.३२५ क्रक.मी. लाींबीपकैी महाड 
(राजेवाडी र्ा्ा) त े वरींध गाव या १३ क्रक.मी. लाींबीसाठी काकक्रि्ीकरुाने 
दपुदरीकरु करण्याचे काम नवीन पलुाच्या बाींधकामासह रस्त े वाहतकू व 
महामागश मींिालयाच्या सन २०२१-२२ च्या वावाशक ननयोजनामध्ये समाववष् 
करण्यात आले असनू त्यानसुार सदर कामाचा प्रस्ताव कें द्र र्ासनास 
मींजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.   
 सद्य:श्स्थतीत सदर मींजुरीच्या अधधन राहून रस्त्याचे व र्ोराव 
येथील सावविी नदीवरील जुना पलु पाडून नव्याने बाींधण्याच्या कामाकरीता 
ननववदा बोलावण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील राष्ट्रीय महामागाचच े 
िाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(४) * १२०८१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.विप्लि 
बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परर्ुी श्जल््यातील परर्ुी-गींगाखेड, परर्ुी-मानवतरोड-पाथरी, 
परर्ुी-श्जींतरू, परर्ुी-णझरोर्ा्ा या दरम्यानच्या राषरीय महामागारचे काम 
ननकृष् दजाशचे झाल्यामसेु ववदहत मदुत सींपण्यापवुीच सदरहू रस्त्याींना तड े
जावनू व खड्ड े पडून रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्याने सदर रस्त्याींच्या 
सवश कामाींची चौकर्ी करुन रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याची मागुी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी, परर्ुी व स्थाननक नागररकाींनी मखु्य सधचव, महाराषर 
र्ासन, मुींबई याींच्याकड े लेखी ननवेदनाद्वारे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, णझरो र्ा्ा त ेपूु ाश (श्ज.परर्ुी) रस्त्यावरील णझ रो र्ा्ा त े
लक्ष्मीनगरच्या पा्ीजवस, मा्ेगाींव पा्ीवर, मा्ेगाींव त े सरुवाडी दरम्यान 
रस्त्याींची आणु पूु ाश, पाींगरा, वप ींपसा, लोखींड े मागश धार (लोु बदु्रकु) या 
रस्त्याींची दरुवस्था झाली असनू सदरहू रस्त्याच्या दरुुस्तीकड े सावशजननक 
बाींधकाम ववर्ागातील अधधकाऱ्याींचे दलुशक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सोनपेठ लर्रसासा (श्ज.परर्ुी) रस्त्याचे काम करताींना 
रस्त्याचे खोदकाम करुन र्र ्ाकण्यासाठी मरुमाऐवजी माती लमश्रीत मरुुम 
्ाकले जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने रस्त्याच ेननकृष् दजाशचे कामे करुारे कीं िा्दार व त्यावर ननयींिु 
करुारे अधधकारी व कमशचारी याींचेवर कारवाई करुन रस्त्याींची दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अींर्त: खरे असनू परर्ुी-गींगाखेड कामाच्या 
अनाुींगाने स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून अर्ा आर्याचे ननवेदन प्राप्त झाले 
आहे. 
 परर्ुी श्जल््यातील परर्ुी-गींगाखेड (NH, PWD) व परर्ुी-
श्जींतरू (NH, MSRDC) येथील प्रगतीपथावरील काकक्रि्ीकरुाच्या कामातील 
काही र्ागामध्ये तड े गेलेले आहेत. सदर र्ागातील दरुुस्ती करण्याची 
कायशवाही सरुु आहे. सद्य:श्स्थतीत परर्ुी-गींगाखेड कामाचे Third Party 
Audit करण्यात आले आहे. तथावप, अहवाल प्राप्त होुे बाकी असल्याने 
सदर अहवालानसुार पढुील कायशवाही हाती घेण्यात येुार आहे. 
 परर्ुी-मानवतरोड-पाथरी (NH, PWD) रस्ता डाींबरीकरुाचा असनू 
रस्ता वाहतकुीस सशु्स्थतीत आहे. 
 परर्ुी-णझ रो र्ा्ा (NH, PWD) सदर रस्त्याचे डाींबरीकरुाचे काम 
हाती घेण्यात आले असनू डाींबरीकरु झालेल्या दठकाुी रस्ता सशु्स्थतीत 
आहे. तथावप, सदर कामाच्या सींथ गतीमसेु मींजूर ननववदा रद्द 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव कें द्र र्ासनाकड ेसादर करण्यात आला आहे. दरम्यान 
उवशरर त कामासाठी नवीन कीं िा्दार ननयकु्त होईपयरत सदर र्ागातील रस्ता 
सशु्स्थतीत ठेवण्याच्या दृष्ीने आवचयक दरुुस्तीबाबतची प्रक्रिया ननववदा 
स्तरावर आहे. 
(२) प्रचनाींकीत नमदू रस्त्याींपकैी सावशजननक बाींधकाम ववर्ागाच्या 
अखत्याररतील णझरो र्ा्ा त ेपूु ाश (श्ज.परर्ुी) रस्त्यावरील णझरो र्ा्ा त े
लक्ष्मीनगर पा्ी, मा्ेगाव पा्ी व मा्ेगाव त े सरुवाडी र्ा्ा हे रस्त े
वाहतकुीयोग्य ठेवण्याच्या दृष्ीने आवचयक असलेल्या देखर्ाल दरुुस्तीची 
कायशवाही हाती घेण्यात आली आहे. 
 उवशरर त सरुवाडी र्ा्ा त ेसरुवाडी तसेच पूु ाश, पाींगरा, वप ींपसा, लोखींड े
मागश धार (लोु बदु्रकु) हे रस्त ेग्रामववकास ववर्ागाच्या अखत्यारीत असनू 
त्याींचेकडून प्राप्त झालेली मादहती पढुीलप्रमाुे आहे :- 
 पूु ाश-पाींगरा इश्जमा-०८ रस्त्यावर श्जल्हा पररादेव्दारे मरुुम ्ाकण्यात 
आला आहे. तसेच पाींगरा, वप ींपसा (लोखींड)े मागश धार (लोु बदु्रकु) हा रस्ता 
इश्जमा ४२ व सरुवाडी र्ा्ा त ेसरुवाडी या दोन्ही रस्त्याींचे काम ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार पूु श करण्याचे श्जल्हा पररादेचे ननयोजन आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
 सोनपेठ-लर्रसासा (श्ज.परर्ुी) रस्त्याच्या कामामध्ये ववननदेर्ानसुार 
र्रावाचे काम करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) चौकर्ीचा प्रचन उद् र्वत नाही. 
 सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीबाबत करण्यात येत असलेली कायशवाही 
अनिुमाींक १ व २ च्या उत्तरात नमदू केल्यानसुार आहे. 
 ----------------- 
  

मलबार हहल (मुांबई) पररसरातील ओशशयन-३६० या इमारतीच्या 
बाांधिामात अननयशमतता झाल्याबाबत 

  

(५) * १२७२३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलबार दहल (मुींबई) या उच्चभ्र ुवस्तीत सी्ीएस िमाींक ८३ व ८४ या 
र्खूींडावर बाींधण्यात आलेल्या ओलर्यन-३६० या इमारतीच्या बाींधकामात 
अननयलमतता असताना बहृन् मुींबई महानगरपाललकेकडून र्ोगव्ा प्रमाुपि 
ददले गेल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर २२ मजल्याींच्या हायराईज इमारतीला चारही बाजूला 
जागा सोडलेली नाही, को श्याडशसाठी र्ायर डडपा श्में्ने ्ाकलेल्या अ्ीींची 
पतूशता ववकासकाने केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने इमारतीच्या बाींधकामात अननयलमतता करुाऱ्या ववकासक व 
र्ोगव्ा प्रमाुपि देुाऱ्या दोाी अधधकाऱ्यावर कोुती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) मलबार दहल येथील सी्ीएस ि. ८३ व ८४ या 
र्खूींडावर ओलर्यन-३६० ही “ए” व “बी” वव ींग प्रस्ताववत इमारत असनू, “बी” 
वव ींग ही तसमजला + १ त े१८ मजल ेअर्ी इमारत आहे. सदर “बी” वव ींगच्या 
मींजूर आराखड्यानसुार झालेल्या बाींधकामास बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त 
ददनाींक ०२/०१/२०१९ रोजी अींर्त: र्ोगव्ा प्रमाुपि देण्यात आले आहे. 
(२) मींजूर आराखड्यानसुार सदर इमारतीच्या पवूश व पश्चचम ददर्से रस्ता 
असनू, उत्तर व दक्षक्षु ददर्से कमीत कमी १.५ मी. व त्यापेक्षा अधधक जागा 
सोडली आहे. 
 सदर इमारतीस अींर्त: र्ोगव्ा प्रमाुपि देण्यापवूी 
महानगरपाललकेच्या अश्ग्नर्मन ववर्ागामार्श त ददनाींक ११/०१/२०१६ रोजी 
स्थसपाहुी करण्यात आली. त्यावेसी अश्ग्नर्मन दलाने पाररत केलेल्या 
को श्याडशबाबतच्या अ्ीींची पतूशता ववकासकाने केल्याचे ननदर्शनास आले. तसेच, 
सदर इमारतीतील अश्ग्नप्रनतबींधक व अश्ग्नर्मन यींिुेच्या अ्ी-र्तींच े
अनपुालन केल्याचे आढसल्यानींतर सदर इमारतीस ददनाींक २४/०२/२०१६ रोजी 
अींर्त: र्ोगव्ासाठीचे अश्ग्नर्मन ववर्ागाचे ना-हरकत प्रमाुपि देण्यात 
आले आहे.  
(३) सदर प्रकरुी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त चौकर्ी करण्यात आलेली 
नाही. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
  
साांतािूझ-चेंबूर (मुांबई) मागाचच्या विस्ताराच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(६) * १२०८७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींतािूझ-चेंबरू लल ींक रस्त्याच्या ववस्ताराच ेकाम सन २०१६ मध्ये सरुु 
होऊन ननयोजनानसुार प्रकल्पाच्या पदहल्या ्प्प्याच ेकाम ददनाींक ३१ माचश, 
२०२० पयरत व दसुऱ्या ्प्प्याचे काम ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०२१ पयरत पूु श 
होुे अपेक्षक्षत असताना सद्य:श्स्थतीत प्रकल्पाच ेकेवस समुारे ६५ ्क्के काम 
पूु श झाले आहे, माहे माचश, २०२२ पयरत प्रकल्पाचे दोन्ही ्प्पे कायाशश्न्वत 
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होुे अपेक्षक्षत असताना सदरहू प्रकल्पाचे काम पनु्हा रखडल्यामसेु प्रकल्प 
पूु श होण्यासाठी सन २०२३ पयरतचा कालावधी लागुार असल्याची र्क्यता 
ननमाशु झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पाला ववलींब होत असल्याने कामाींच्या खचाशत वाढ होत 
असनू सरुुवातीच्या अींदाश्जत रकमेपेक्षा प्रकल्पाच्या खचाशत रुपये १९० को्ीींची 
वाढ झाली आहे, प्रकल्पाचे काम अपूु ाशवस्थेत असल्यामसेु या र्ागात 
वाहतकू कोंडीची समस्या ननमाशु होत असल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०२२ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने सदरहू प्रकल्पाचे काम जलदगतीने पूु श करण्याबाबत कोुती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 सदर प्रकल्प माचश, २०२२ पयरत पूु श होुे अपेक्षक्षत होत.े तथावप, 
प्रकल्पातील र्सूींपादन, वकृ्ष प्राधधकरुाची परवानगी, जलवादहन्या व 
मलननसा:रु वादहन्या स्थलाींतरीत करुे, प्रकल्प बाधधताींच ेपनुवशसन, कोववड 
जागनतक महामारीमसेु मनषुयबस पवुशवत करण्यासाठी लागलेला कालावधी, 
प्रकल्पाच्या कामातील आमलूाग्र सींरचना बदल, इतर आकश्स्मत व अनतररक्त 
बाबी तसेच प्रकल्पात अनतररक्त कामे उद् र्वल्यामसेु सदर प्रकल्प आता 
माचश, २०२३ क्रकीं वा त्यापवूी पूु श करण्याचे ननयोश्जत आहे. सद्य:श्स्थतीत 
प्रकल्पाच्या र्ाग-१ व र्ाग-२ ची अनिुमे ७३% व ७०% कामे पूु श झालेली 
आहेत. 
(२) प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असल्याने वाहतकू कोंडी होत आहे. तसेच 
प्रकल्पाच्या कामाच्या खचाशत वाढ ही मखु्यत: अनतररक्त कामातील वाढ, 
वाढीव लाींबी, सींरचनेत करण्यात आलेले आमलूाग्र बदल इ. कारुामसेु झाली आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकल्प लवकरात लवकर पूु श करण्याच्या अनाुींगाने मुींबई 
महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरुामार्श त सवोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत 
आहेत. 
 

----------------- 
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परळ (मुांबई) येथील हाजी िासम चाळ ि इस्लाम शमल िां पाऊां डमधील 
पुनविचिास प्रिल्पात एफएसआयचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(७) * ११७८८ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परस (मुींबई) येथील हाजी कासम चास व इस्लाम लमल कीं पाऊीं डच्या 
दठकाुी राबववण्यात येत असलेल्या पनुववशकास प्रकल्पात पवूी अश्स्तत्वात 
नसलेल्या खोल्या/ गासे दाखवनू च्ईक्षिे ननदेर्ाींक (एर्एसआय) व 
प्रोत्साहनात्मक च्ईक्षिे ननदेर्काींचा लार् घेण्यात आल्यामसेु पनुववशकास 
प्रकल्पात एर्एसआयचा गरैव्यवहार झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने पनुववशकास प्रकल्पात एर्एसआयचा गरैव्यवहार करुाऱ्या दोाीींवर 
कोुती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) मुींबई इमारत व दरुुस्ती व पनुरशचना मींडसाच्या 
अहवालानसुार, परस (मुींबई) येथील हाजी कासम चास व इस्लाम लमल 
कीं पाऊीं डच्या दठकाुी राबववण्यात येुाऱ्या पनुववशकासाबाबत अजशदार 
श्री.तलुसीदास नायर याींनी ददनाींक २५/१०/२०२१ रोजी र्ासनास तिार दाखल 
केली आहे.  
(२) म्हाडा प्राधधकरुाच्या अहवालानसुार, अर्ी बाब ननदशर्नास आलेली नाही. 
तथावप, प्रचनाधीन बाब र्ासनस्तरावर तपासण्यात येईल. 
(३) प्रचन उद् र्वत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््यात िाघाच्या हल्ल्यात मतृ्यू झालेल्या  
नागरर िाांच्या िुटुांबबयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(८) * १२३३७ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपरू श्जल््यातील मलू, सावली, पोंर्ूु ाश, र्द्रावती, लसन्देवाही, धचमरू 
तालकु्यात वाघाने हल्ला केल्यामसेु गत २ मदहन्यात १० नागररकाींचा मतृ्य ू
झाल्याचे ददनाींक २ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने वपडीत कु्ुींिबयाींच्या वारसाींना आधथशक मदत देण्याबाबत कोुती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, अद्यापपयरत क्रकती कु्ुींिबयाींच्या 
वारसाींना आधथशक मदत देण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ?  
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) माहे नोव्हेंबर, २०२१ त ेददनाींक २ जानेवारी, २०२२ या 
कालावधीत चींद्रपरु श्जल््यामध्ये वाघाच्या हल्ल्यात ७ व्यक्तीींचा मतृ्य ू
झाल्याच्या घ्ना ननदर्शनास आल्या आहेत.  
(२) सदर ७ प्रकरुाींपकैी ४ प्रकरुाींमध्ये मतृ व्यक्तीच्या कायदेर्ीर वारसास 
प्रचललत र्ासन ननुशयातील तरतदुीनसुार अथशसहाय्य अदा करण्यात आले 
आहे. तसेच उवशररत ३ प्रकरुाींमध्ये तात्कास मदत म्हुून रुपये ५.०० लक्ष 
प्रत्येकी अदा करण्यात आले असनू आवचयक कागदपिाींची पतुशता होताच मतृ 
व्यक्तीच्या कायदेर्ीर वारसास उवशररत अथशसहाय्य अदा करण्यात येुार आहे.  
(३) प्रचन उद् र्वत  नाही.  

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

राज्यात विशषेत: नागपूर महानगरपाशलिेतील सफाई िमचचाऱयाांच्या 
िारसाांना शासन सेिेत सामािून घेणेबाबत 

  

(९) * १२६२० श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विनायिराि मेटे : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नगरपररादाींमध्ये कायशरत असलले्या सर्ाई कमशचाऱ्याींच्या 
वारसाींना लाड सलमतीच्या लर्र्ारर्ीनसुार व ददनाींक ११ माचश, २०१६ रोजीच्या 
र्ासन ननुशयानसुार र्ासन सेवेत सामावनू घेतले नसल्यामसेु सर्ाई 
कमशचाऱ्याींच्या वारसाींनी ददनाींक २२ डडसेंबर, २०२१ पासनू आझाद मदैान, 
मुींबई येथे उपोाु आींदोलन सरुु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य र्ासनाचे ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१९ रोजीच्या र्ासन 
ननुशयान्वये मसू ऐवजदार काडश असलेल्या आणु २० वा ेसेवा पूु श झालेल्या 
४४०७ सर्ाई कामगाराींची अधधसींख्य पदे ननलमशत करुन त्याींना नागपरू 
महानगरपाललकेत सामावनू घेुेकरीता मान्यता ददली असनू अनाुींधगक 
कायशवाही पूु श झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यात ववर्ाेत: 
नागपरू महानगरपाललकेतील सर्ाई कमशचाऱ्याींच्या वारसाींना र्ासन सेवेत 
सामावनू घेुेबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१९ च्या र्ासन ननुशयानसुार नागपरू 
महानगरपाललकेतील ४४०७ सर्ाई कामगाराींपकैी मसू ऐवजदार काडश असलेले 
व २० वा े सेवा पूु श झालेल्या ३४९५ पाि सर्ाई कामगाराींना अधधसींख्य 
सर्ाई कामगार पदावर नागपरू महानगरपाललकेत सामावनू घेण्यात आले 
आहे. 
(३) नगरववकास ववर्ागाद्वारे ननगशलमत र्ासन ननुशयातील ददनाींक         
२० सप् े्ंबर, २०१९ मधील अ्ीनसुार ऐवजदार कमशचाऱ् याींना ननयलमत 
करण्यासाठी ननमाशु करण्यात आलेली अधधसींख्य पदे त्याींच्या सेवाननवतृ्ती 
नींतर आपोआप व्यपगत होत असल्याने, त्याींच्या वारसदाराींना ननयकु्ती 
देण्यासाठी कोुतहेी अधधसींख्य पद ननमाशु  करण्यात येुार नाही अथवा 
व्यपगत झालेले पद पनुश्जशववत करता येुार नाही. यामसेु सर्ाई 
कमशचाऱ् याींच्या वारसदाराींना वारसाहक्काने ननयकु्ती देुे र्क्य नाही. तथावप, 
र्ासन ननुशय ददनाींक ११ जुल,ै २०१९ नसुार राज्यातील महानगरपाललका 
मधील पाि कमशचाऱ् याींच्या वारसदाराींना अनकुीं पा ननयकु्ती योजना लाग ूआहे.  
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील अनुिां पा तत्िािरील िारसाांना लाभ देण्यािरीता  
नगरपाशलिा आस्थापना खचाचची अट शशधथल िरण्याबाबत 

  

(१०) * १२५७८ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.राजेश राठोड, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील नगरपाललकेच्या आस्थापना खचाशची मयाशदा ब-वगश 
नगरपाललकेसाठी ५५% व क-वगश नगरपाललकेसाठी ६०% ठरवनू ददलेली 
असल्यामसेु व नगरपाललकेचा खचश सध्याच्या श्स्थतीत जास्त असल्याने 
अनकुीं पा तत्वावरील वारसाींना लार् देुे र्क्य होत नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनकुीं पा तत्त्वावरील वारसाींना लार् देण्यासाठी नगरपाललका 
आस्थापना खचाशची अ् लर्धथल करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहृन् मुींबई महानगरपाललकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन 
खात्यातील सेवाननवतृ्त, स्वेच््ाननवतृ्त व माजी कमशचाऱ्याींच्या वारसाींना अनकुीं पा 
तत्वावर नोकरी लमसत नसल्याने महापाललकेच्या २४ प्रर्ागाींत लमसून गेल्या 
वाशर्रात जवसपास १५० हून अधधक अनकुीं पा नोकरीची प्रकरुे प्रलींिबत 
असल्याच ेददनाींक १ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बहृन् मुींबई महानगरपाललका प्रर्ासनाने यासींदर्ाशत ानलाईन 
पध्दत अवलींबववल्यानींतर सर्ाई कामगाराींची देुी आणु अनकुीं पा तत्वावरील 
नोकरी लमसण्याचा प्रलींिबत कालावधी वाढत गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने नगरपाललका आस्थापना खचाशची अ् लर्धथल करण्याबाबत तसेच 
बहृन् मुींबई महानगरपाललकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील सेवाननवतृ्त, 
स्वेच््ाननवतृ्त व माजी कमशचाऱ्याींच्या वारसाींना अनकुीं पा तत्त्वावर नोकरीत 
सामावनू घेण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) अनकुीं पा ननयकु्ती योजनेंतगशत केली जाुारी 
वारसाची ननयकु्ती त्याच कमशचाऱ्याच्या ररक्त झालेल्या पदावर करण्यात येत.े 
त्यामसेु अनकुीं पा तत्वावरील प्रकरुाींमध्ये आस्थापना खचाशची मयाशदा लाग ू
राहत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन ववर्ागातील 
सवश कामगाराींना लाड-पागे सलमतीच्या लर्र्ारर्ी लाग ू असल्यामसेु माजी 
कमशचारी सेवेत कायशरत असताना मतृ्य/ू सेवाननवतृ्ती/ स्वचे््ाननवतृ्ती/ 
वदै्यकीयदृष्या सेवेसाठी अपाि झाल्यास त्याींच्या पाि वारसाला वारसाहक्क 
पध्दतीने बहृन्मुींबई महानगरपाललकेत नोकरी ददली जात.े 
(४), (५) व (६) हे खरे नाही. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या मानव सींसाधन कायशप्रुालीत ददनाींक 
०१/११/२०१९ त े ददनाींक ०१/०१/२०२२ या कालावधीत घनकचरा व्यवस्थापन 
ववर्ागार्ी सींबींधधत प्राप्त एकूु १४२६ दाव्याींपकैी ९६० दाव्याींचे अधधदान 
करण्यात आले आहे. उवशररत ४६६ दाव्याींचे अधधदान करण्याची कायशवाही सरुु 
आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन ववर्ागात 
अनकुीं पा तत्वावरील नोकरी देताना महानगरपाललकेच्या ददनाींक १०/०६/२०१६ 
रोजीच्या पररपिकानसुार लागुाऱ्या कायदेर्ीर कागदपिाींची अनकुीं पा 
तत्वावरील उमेदवाराींकडून वेसेत पतूशता करण्यात आल्यास सदर प्रकरुे 
ानलाईन/ ई-ाक्रर्समार्श त तात्कास ननकाली काढुे र्क्य होत.े त्यामसेु 
प्रलींिबत कालावधी कमी होतो असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कसववले आहे. 
 

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

हहिरखेड (ता.तेल्हारा, जज.अिोला) येथे  
नगरपांचायत स्थापन िरण्याबाबत 

 (११) * १२५६५ श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहवरखेड (ता.तले्हारा, श्ज.अकोला) येथ ेनगरपींचायत स्थापन करण्यासाठी 
अणखल र्ारतीय ग्रामीु पिकार मींचाच ेअध्यक्ष याींनी ददनाींक १५ ागस््, 
२०२१ रोजी बेमदुत उपोाु सरुु केले होत,े उक्त कालावधीमध्ये 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.नगरववकास मींिी याींना ददनाींक १८ ागस््, २०२१ 
रोजी दहवरखेड येथे नगरपींचायत स्थापन ननवेदन ददले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने दहवरखेड ग्रामपींचायतीला नगरपींचायतीचा दजाश 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव श्जल्हाधधकारी, अकोला याींनी ददनाींक २३ डडसेंबर, २०२० 
रोजीच्या पिान्वये र्ासनास सादर केल्यानींतर, र्ासनाने प्रस्तावाची तपासुी 
करुन सदर प्रस्तावातील अपरुी मादहती व कागदपि े सादर करण्याच े
श्जल्हाधधकारी, अकोला याींना ददनाींक १८ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या र्ासन 
पिान्वये कसववले होत.े त्यानसुार श्जल्हाधधकारी, अकोला याींनी सदर मादहती 
मखु्य कायशकारी अधधकारी, श्जल्हा परराद, अकोला याींना ददनाींक १ रे्ब्रवुारी, 
२०२१ रोजीच्या पिान्वये कसववली आहे, याबाबतचा प्रस्ताव अद्याप अप्राप्त 
असल्याचे श्जल्हाधधकारी, अकोला याींनी र्ासनास कसववले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने सदर अहवाल प्राप्त होऊन दहवरखेड नगरपींचायत स्थापन 
करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) दहवरखेड ग्रामपींचायतीचे नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतर करण्याबाबत 
श्जल्हाधधकारी, अकोला याींच्याकडून ददनाींक १२ डडसेंबर, २०२० रोजीच्या 
पिान्वये तसेच मखु्य कायशकारी अधधकारी, श्जल्हा परराद अकोला याींचकेडील 
सधुाररत मादहतीसह ददनाींक ८ माचश, २०२१ रोजीच्या पिान्वये प्रस्ताव 
र्ासनास प्राप्त झाला आहे.  
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(३) दहवरखेड ग्रामपींचायतीचे नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतर करण्यासाठी 
ग्रामपींचायतीने ददनाींक २९/०४/२०२१ रोजी सवाशनमुत ेठराव पाररत केला आहे. 
माि दहवरखेड ग्रामसरे्ने ददनाींक २१/०८/२०२१ रोजी बहुमताने ठराव पाररत 
करुन दहवरखेड नगरपींचायत करण्यास ववरोध दर्शववला आहे. 
 याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 

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

ठाणे शहरातील गुन््याांना आळा घालण्यासाठी  
अत्याधनुनि सीसीटीव्ही िॅमेरे बसविण्याबाबत 

  

(१२) * १२४९० अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाुे र्हरात घडुाऱ्या गनु््याींना आसा घालण्यासाठी तसेच गनु्हेगाराींना 
पकडण्यासाठी र्हरात लावलेले सीसी्ीव्ही उपयकु्त ठरत असनू ठाुे 
र्हरातील कायदा सवु्यवस्था राखण्यासाठी नगरसेवक ननधी आणु स्मा श् 
लस्ीमधून ठाुे र्हरात बसववण्यात आलेले सीसी्ीव्ही कॅमेरे चाींगले 
नसल्याचा अहवाल ठाुे पोललसाींनी ददल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहतकू पोललसाींनी ८ त े ९ मदहन्याींपवूी र्हरात १४८ कॅमेरे 
बसववण्याचा प्रस्ताव र्ासनाकड े सादर करुन अद्याप त्यास मान्यता 
लमसालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापवूी बसववण्यात आलेल्या कॅमेऱ्याींच्या जागी नवीन कीं पनीच े
अत्याधुननक कॅमेरे बसववण्याची लर्र्ारस ठाुे पोललसाींनी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने ठाुे र्हरात अत्याधुननक नवीन सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबत 
कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) ठाुे र्हरात नगरसेवकाींच्या प्रर्ाग सधुारुा ननधीतनू 
र्हरातील ववववध दठकाुी लावलेले सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याींचे ववववध गनु्हाींच े
तपासाकरीता उपयकु्त असलेले रु््ेज पोलीस ववर्ागाने ठाुे 
महानगरपाललकेकडून घेतल्याची बाब ठाुे महानगरपाललकेने कसववली आहे.  
 सध्या उर्ारुी केलेले सीसी्ीव्ही कॅमेरे पररुामकारक व अधधक 
उपयकु्त बनववण्याकरीता ववववध बाबीींची सधुारुा होण्याबाबतचा अहवाल 
ठाुे पोलल साींनी ठाुे महानगरपाललकेस ददलेला आहे ही वस्तशु्स्थती आहे.  
(२) ठाुे र्हरातील ९ वाहतकू घ्काींच्या हद्दीतील महत्वाचे जींक्र्न/ एन्री 
व एक्झी् पॉईं् या दठकाुी १२२ ANPR कॅमेरा, २८ PTZ कॅमेरा इ. 
उपकरुे बसववण्याकरीता तयार करण्यात आलेल्या रुपये २.९९ को्ीच्या 
प्रस्तावाींतगशत ददनाींक ०२/११/२०२१ च्या उच्चस्तरीय सलमतीच्या बठैकीतील 
सचूनेनसुार कायशवाही केली जात असल्याची बाब गहृ ववर्ागाने कसववली 
आहे.  
(३) सध्या उर्ारुी करण्यात आलेल्या सीसी्ीव्ही कॅमेरे पररुामकारक व 
अधधक उपयकु्त बनववण्याकरीता ववववध बाबीींची सधुारुा होण्याबाबतचा 
अहवाल ठाुे पोलल साींनी ठाुे महानगरपाललकेस ददलेला आहे ही वस्तशु्स्थती 
आहे.  
(४) ठाुे र्हरात मोर्त वाय-र्ाय प्रकल्प अींतगशत, पोलीस ववर्ागाकडून 
लर्र्ारस केलेले बलेु् ्ाईप या मॉडलेचे ४ MP HD सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसववण्याबाबत कायशवाही सरुू असल्याची बाब ठाुे महानगरपाललकेने 
कसववली आहे.  
(५) प्रचन उद् र्वत नाही.  
 

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

मुांबईतील सािचजननि शौचालयाांत साांडपाणी शुध्दीिरण  
प्रकक्रयेद्िारे पाणी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१३) * १२०५० श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून मुींबईला दररोज ३,८५० दर्लक्ष लल्र 
पाुीपरुवठा करण्यात येत असनू यापकैी ७० त े ८० ्क्के पाुी र्ौचालय, 
आींघोस, गाड्या धुुे व अन्य कामाींसाठी वापरण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, र्ौचालयाींमध्ये वपण्याच्या पाण्याचा वापर केल्याने पाण्याचा 
अपव्यय होत असनू पाण्याच्या कमतरतमेसेु मुींबईत अनेकवेसा पाुी कपात 
करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईमध्ये वदशसीच्या दठकाुी ये-जा करुाऱ्या नागररकाींसाठी 
८८७ सावशजननक र्ौचालये बाींधलेली असनू त्यातील बहुताींर् दठकाुी 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतरे् पाुीपरुवठा होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी करुन मुींबईतील सावशजननक 
र्ौचालयात साींडपाुी र्धु्दीकरु प्रक्रियेद्वारे पाुी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 मुींबई र्हर व उपनगरास सध्या ३,८५० द.ल.लल. प्रनतददन इतका 
पाुीपरुवठा केला जातो. त्यापकैी ८४% पाुीपरुवठा हा ननवासी वापराकरीता 
तर १६% पाुीपरुवठा व्यावसानयक व औद्योधगक वापराकरीता केला जातो. 
यापकैी अनिुमे ३३% व ४४% पाुी दयु्यम वापरासाठी जसे की, र्ौचालय, 
आींघोस, गाड्या धुुे व अन्य कामाींसाठी वापरण्यात येत.े  
(२) हे खरे नाही. 
 पाुी कपात ही मखु्यत्वे पावसासा लाींबल्यामसेु क्रकीं वा तलावात अपरुा 
पाुी साठा असेल तवे्हाच करण्यात येत.े तसेच, काही वेसेस ताींििक 
दरुुस्तीच्या कामासाठी काही ठराववक र्ागात पाुी कपात करण्यात येत.े 
अस,े बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कसववले आहे. 
(३), (४) व (५) बहृन्मुींबई महानगरपाललका पररक्षेिात “पसैे द्या व वापरा” 
तत्वावरील सावशजननक र्ौचालयाींना जल अलर्यींता खात्यामार्श त जलजोडण्या 
ददल्या आहेत व त्यातनू ननमाशु होुारे साींडपाुी मलवादहनीस जोडण्यात 
येत असल्याने साींडपाुी र्धु्दीकरु प्रक्रियेद्वारे पाुी उपलब्ध करुन 
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देण्याबाबत कायशवाही करण्यात आलेली नाही. तथावप, बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्श त ववववध दठकाुी साींडपाुी र्धु्दीकरु प्रकल्प 
ननयोश्जत आहेत. 

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

जळगाि जजल््यातील राष्ट्रीय महामागाचच्या  
चौपदरीिरणाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१४) * १२४७१ डॉ.पररणय फुिे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जसगाव श्जल््यातील महामागाशच्या चौपदरीकरुाच्या कामामधून प्रलींिबत 
रादहलेल्या दोन ्प्प्यातील कामाींसाठी गत पाच वाारत तीन वेसा े्ंडर 
ननघनूही काम झाले नसल्याने सदर महामागाशची दरुवस्था झाल्याच े माहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सींपूु श महामागाशचे चौपदरीकरु करण्यात येत असताना 
पासधी त ेखो्ेनगर व कालल ींकामाता त े तरसोद र्ा्ा या दोन ्प्प्यातील 
काम प्रलींिबत असल्यामसेु सदर रस्त्याींचे दरुुस्तीचे काम करण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकड े मागुी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी करुन प्रलींिबत रस्त्याची 
दरुुस्ती करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) राषरीय महामागश िमाींक ६ वरील प्रचनाींक्रकत 
लाींबीतील रस्ता रुीं दीकरु व सधुारुा करुे या कामाची श्व्दतीय ननववदा 
सचूना प्रलसध्द करुन ननववदा प्रक्रिया पूु श करुन ददनाींक ०८/१२/२०२० रोजी 
कायाशरींर् आदेर् देण्यात आले आहेत. सद्य:श्स्थतीत काम प्रगतीत आहे. 
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(२) ननवेदन प्राप्त नाही. 
(३) कोववड पररश्स्थतीमसेु कामाच्या प्रगतीवर पररुाम झाला असनू 
सद्य:श्स्थतीत सदरच ेप्रगतीपथावरील काम जून, २०२२ पयरत पूु श करण्याच े
ननयोजन आहे. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 

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

आढेगाि पाटी ते गार अिोले (ता.माढा जज.सोलापूर) येथील  
रस्त्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(१५) * ११७५३ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आढेगाव पा्ी त े गार अकोले (ता.माढा, श्ज.सोलापरू) येथील श्जल्हा 
प्रमखु मागश १२८ ्या ८ त े९ क्रकमीच्या रस्त्याच ेकाम चार मदहन्यापवूी पूु श 
झाले असनूही साईड पट्ट्या, साईड चर इ. अनेक कामे अद्याप प्रलींिबत 
आहे, तसेच सदर रस्त्याचे काम ननकृष् दजाशचे झाल्यामसेु रस्त्याींवरील डाींबर 
ननघनू खड्ड े पडले असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या कामाींमध्ये अधधकारी व ठेकेदार याींनी 
सींगनमताने करुन कमी प्रमाुात डाींबर वापरुन तसेच डाींबरामध्ये तले 
लमससून रस्त्याींच्या कामाींमध्ये गरैव्यवहार केला असल्याने सदरहू रस्त्याच्या 
ननकृष् दजाशच्या कामाची चौकर्ी करुन दोाीींवर कारवाई करण्याची मागुी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी, नागररकाींनी व अनेक सींघ्नाींनी र्ासनाकड ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याची दोन मदहन्यातच दरुवस्था झाली असनू साईड 
पट्ट्या र्रण्याचे कामही अपूु श असल्याने उक्त रस्त्याच्या कामाची चौकर्ी 
करुन बेजबाबदार ‘अक्षया’ ठेकेदार व सींबींधधत दोाी अधधकारी याींच्यावर 
र्ौजदारी गनु्हे दाखल करावे अन्यथा उपोाु करण्याचा इर्ारा ववचवकमाश 
लोहार ववकास सींस्थचेे प्रदेर्ाध्यक्ष याींनी उप अलर्यींता, सावशजननक बाींधकाम 
उपववर्ाग, कुडुशवाडी याींना ननवेदनाद्वारे ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी करुन रस्त्याींचे ननकृष् दजाशच े
बाींधकाम करुाऱ्या ठेकेदार व प्रर्ासनातील दोाी अधधकारी याींचेवर कोुती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) सदरचे काम सद्य:श्स्थतीत प्रगतीत आहे. 
अनतवषृ्ीमसेु रस्त्यावर पडलेले खड्ड े सींबींधधत कीं िा्दाराकडून दरुुस्त 
करण्यात आले आहेत. 
(२), (३) व (४) ननवेदन प्राप्त झाल ेआहे, हे खरे आहे. 
 तथावप, सदर ननवेदन गरै समजुतीने ददले असल्याचे ददनाींक 
०२/११/२०२१ च्या पिान्वये सींबींधधत सींस्थेने कसववल े आहे. सद्य:श्स्थतीत 
सदरचे काम करारनाम्यातील तरतदुीप्रमाुे प्रगतीत असनू, काम पूु श 
करण्याची मदुत ददनाींक २०/०५/२०२२ पयरत आहे.  
(५) प्रचन उद् र्वत नाही. 
 

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

नागपूर महानगरपाशलिा क्षे्ातील जुना भांडारा रस्त्याांच्या 
रुां दीिरणािरीता ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१६) * १२३७९ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू र्हरातील जुना र्ींडारा रोड अींतगशत मेयो चौक त ेसनुनल हॉ्ेल 
डड.पी. रोडच्या र्सूींपादन व ननधीच्या तरतदुीचा प्रस्ताव आयकु्त, नागपरू 
महानगरपाललका याींचेकडून नगरववकास ववर्ागास सादर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सवुुश जयींती नगरोत्थान योजनेंतगशत रुपये १२९.५२ को्ीींचा 
प्रस्ताव सादर केला असनू यापवूी र्ासनाच्या दहचचयापो्ी ७० ्क्के ननधीची 
मागुी केली होती, परींत ु र्ासनाने याबाबत सदर प्रस्तावानसुार ननधीची 
तरतदू व आवचयक ननधी उपलब्ध करून न ददल्यामसेु रस्त्याचे काम सरुु 
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या बाींधकामाकरीता ६३१ स्थायी मालमत्ता 
र्सूींपादन करुे गरजचेे असनू यापकैी र्क्त ४१ स्थायी मालमत्ता ही 
महानगरपाललकेद्वारा र्सूींपाददत केली असनू उवशरर त मालमत्ता र्सूींपादनासाठी 
ननधी उपलब्ध नसल्यामसेु र्सूींपादनाचे काम प्रलींिबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने नागपरू महानगरपाललकेतील रस्त्याींच्या कामाींकरीता आवचयक 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३), (४) व (५) महाराषर सवुुश जयींती 
नगरोत्थान महालर्यान अींतगशत नागपरू महानगरपाललका क्षिेातील जुना 
र्ींडारा रोड मेयो हॉश्स्प्ल त ेर्हीद चौक पयरतच्या रस्त्याच्या रुीं दीकरुाच्या 
अनाुींगाने र्सूींपादन प्रकल्पास ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या र्ासन 
ननुशयान्वये मींजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
 सदर र्सूींपादन प्रकल्पातील र्सूींपादनाखालील एकूु ६३१ खाजगी 
मालमते्तपकैी ४१ खाजगी मालमते्तचे सींपादनासाठी रुपये २५.०९ को्ी एवढा 
ननधी खचश करण्यात आल्याचे नागपरू महानगरपाललकेमार्श त कसववण्यात 
आले आहे. 
 तसेच, सदर र्सूींपादन प्रकल्पातील राज्य दहचचयाचा पदहल्या 
्प्प्याच्या देय ननधी ववतरुाची कायशवाही र्ासन स्तरावर चाल ूआहे. 
 

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

अमरािती शहरात मत्स्यपालन िें द्र (कफश हब)  
ननशमचतीस विलांब होत असल्याबाबत 

  

(१७) * १२६२७ श्री.प्रविण पोटे-पाटील, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती र्हरात मत्स्यपालन कें द्र (क्रर्र् हब) च्या ननलमशतीकरीता रुपये 
३ को्ी ५९ लक्ष ननधी खचश करण्यात येत असनू मत्स्यपालन कें द्रासाठी 
कोल्ड स््ोरेज बर्श  सींयींि आणु क्रकरकोस (रर्ेल) वविीकरीता अमरावती 
महानगरपाललकेत ७ वेसा ननववदा प्रक्रिया राबववण्यात आल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कामाचे कीं िा् मजीतील कीं िा्दारास लमसण्याकरीता 
अमरावती महानगरपाललकेतील अधधकाऱ्याींनी तपर्ीलवार प्रकल्प अहवाल 
(डी.पी.आर.) च े उल्लींघन करुन तसेच ताींििक िृ् ी काढून ननववदा प्रक्रिया 
ननश्चचत करण्यास ववलींब केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने मत्स्यपालन कें द्र ननलमशतीस ववलींब लावुाऱ्या दोाी अधधकाऱ्याींवर 
कोुती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 कृाी व पदमु ववर्ागाच्या र्ासन ननुशय ि. मत्स्यआ-
२०१५/प्र.ि.१९४/पदमु-१२, ददनाींक १७/१०/२०१८ नसुार रुपये २१.८२ को्ीचा 
प्रकल्प मींजूर करण्यात आला आहे. तथावप, कोल्ड स््ोरेज आईस प्लाीं् र्ॉर 
क्रर्र्रीज हब आणु रर्ेल वविी करीता कामाची ननववदा मागववण्यात आली 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर प्रकल्प कायाशश्न्वत करण्याकरीता नोडल एजन्सी, ताींििक 
मागशदर्शक म्हुून महाराषर मत्स्योद्योग ववकास महामींडस याींची ननयकु्ती 
करण्यात आली असनू त्यानसुार महामींडसाने ताींििक ननववदा तयार करून 
सादर केलेल्या आहेत. या ननववदा प्रलसध्द करुे व ननववदा प्रक्रिया पूु श 
करुे अमरावती महानगरपाललकेद्वारा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उद् र्वत नाही. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील रस्त्याांच्या दपुदरीिरणाच े 
िाम अपूणच असल्याबाबत 

  

(१८) * १२२६५ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परर्ुी श्जल््यातील मनाठा पा्ी त े मनाठा सावरगाव मागे गडग, 
मदुखेड मागाशला जोडुाऱ्या रस्त्याच ेदपुदरीकरुाच ेकाम गत दोन वाारपासनू 
सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मनाठा गावाजवसील मश्स्जद व मसु्लीम स्मर्ानर्मूी 
लगतचा डोंगरास र्ाग रस्त्याच्या कामासाठी पोखरला असल्याने यादठकाुी 
दरड कोससून रस्ता वाहतकू बींद होत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने सदर दठकाुी दरड कोससण्यासापासनू रोखण्याकरीता सींरक्षु लर्ींत 
बाींधण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर रस्त्याच्या कामात र्ौलमवत्तक सधुारुा करुेची कामे करण्यात 
आली आहेत हे खरे आहे. तथावप, दरड कोससून वाहतकू बींद झालेली नाही.  
(३) दरड प्रनतबींधक उपाययोजना करण्याच्या अनाुींगाने सींरक्षक लर्ींतीच े
बाींधकाम करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 

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

साांताकु्रज (पू.), मुांबई येथील झोपडपट्टीधारिाांच े 
पुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(१९) * ११८६४ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई (पश्चचम) उपनगरातील साींतािूझ पवेूकडील गोसीबार मागाशवरील 
पींचर्ील सहकारी गहृननमाशु  सींस्थेच्या एसआरए योजनेंतगशत पनुववशकासाची 
योजना लर्वाललक डवे्हलपसशमार्श त गत १४ वााशपासनू राबववण्यात येत असनू 
सदरहू योजनेची मदुत सींपनूही प्रकल्पाचे काम पूु श न झाल्यामसेु तथेील 
स्थाननक रदहवार्ाींना तात्परुत्या वास्तव्यासाठी बाींधण्यात आलेल्या सींिमु 
लर्िब रात रहाव ेलागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींिमु लर्िबराची देखर्ाल, दरुुस्ती व डागडुजी होत 
नसल्यामसेु रदहवार्ाींना धोकादायक अवस्थेत राहावे लागत आहे, तसेच 
ववकासकाकडून योजनेतील रदहवार्ाींना मालसक र्ाडहेी गत अनेक वाारपासनू 
देण्यात आले नसल्यामसेु सदरहू रदहवार्ाींनी मा.गहृननमाशु मींिी, सधचव, 
गहृननमाशु ववर्ाग व एसआरएच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींकड े तिारी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू एसआरए योजनेचे काम ववनाववलींब सरुु करण्यात 
याव,े सींिमु लर्िब राची दरुुस्ती करण्यात यावी, मागील थकबाकी, मालसक 
र्ाड ेननयलमतपुे लमसावे इ. मागण्याींचे एक सववस्तर ननवेदन मा.गहृननमाशु 
मींिी याींचेकड े माहे जुल,ै २०२१ मध्ये देवनूही याबाबत कोुतीही कायशवाही 
होत नसल्यामसेु स्थाननक रदहवार्ाींनी ददनाींक २१ ागस््, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास आींदोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने सदरहू एसआरए प्रकल्पाचे काम पूु श करण्याबाबत, सींिमु 
लर्िब राची दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच रदहवार्ाींना मागील थकबाकी व सींपूु श 
मालसक र्ाड ेदेण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 वाींदे्र (पवूश) मुींबई येथील गोसीबार मागाशवरील पींचलर्ल 
सह.गहृ.सींस्थेसह प्रगती मींडस व इतर ५० सींस्थाींच्या पनुववशकासाची योजना 
राबववण्यासाठी ववकासक लर्वालीक व्हेंचसश प्रा.लल. याींना िमाींक झोपयुो 
२००८/प्र.ि.१८७/झोपस-ु१ ददनाींक २९/०८/२००८ अन्वये महाराषर झोपडपट््ी 
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क्षेि (स.ुनन. व प.ु) अधधननयम, १९७१ मधील कलम ३K (१) च्या 
तरतदुीनसुार र्ासनाने ननदेर् ननगशलमत केले आहेत. तद्नींतर प्रगती मींडस व 
इतर ५० सींस्थेकरीता ददनाींक ०१/१२/२०१२ रोजी सधुाररत आर्यपि ननगशलमत 
करण्यात आले आहेत.  
 सदर आर्यपिानसुार वर नमदू झोपडपट््ी पनुवशसन योजनेच ेकाम 
प्रगतीपथावर असल्याने २०१२ पयरत एकूु ८ सींिमु लर्िब राींमध्ये १४२० 
सींिमु सदननका बाींधण्यास मींजुरी ददलेली आहे. तथावप, सद्य:श्स्थतीत 
ववकासकाने ६ सींिमु लर्िब राींमध्ये ७१६ सींिमु सदननका बाींधल्या असनू 
यामध्ये तात्परुत्या स्वरुपात रदहवासी वास्तव्यास आहेत.  
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 सींिमु लर्िब राची देखर्ाल, दरुुस्ती व डागडुजी वेसोवेसी 
ववकासकामार्श त करण्यात येत असनू ववकासकाने सवश सींिमु लर्िब राींच े
ददनाींक ३०/०८/२०२१ पासनू पढुील १ वााशपयरतचे स्थैयशतबेाबतचे प्रमाुपि 
(Structural Stability Certificate) सादर केलेले आहेत.  
(३) व (४) सदरहू एसआरए योजनेचे काम सरुु करण्याच्यादृष्ीने 
मा.गहृननमाशु मींिी याींचे समवेत ददनाींक १७/०२/२०२०, २०/१०/२०२१ रोजी 
तसेच झोपडपट््ी पनुवशसन प्राधधकरुामध्ये वेसोवेसी ववकासक तसेच सींस्थेच े
पदाधधकारी याींचे समवेत बठैक आयोश्जत करुन ववकासकास उवशररत काम 
लवकर पूु श करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या असनू प्रकल्प पूु श 
होण्याच्यादृष्ीने ववकासकास ददलेले कामाच े ‘स्थधगती आदेर्’ उठववण्यात 
आले आहेत. सद्य:श्स्थतीत इमारत ि.२९, ३०, ६० आणु एम-२ चे काम 
प्रगतीपथावर आहे.  
 तसेच ववकासकास उपरोक्त बठैकीच्या अनाुींगाने योजनेतील पाि 
झोपडीधारकाींच े सींपूु श र्ाड े अदा करण्याबाबत सधूचत करण्यात आले असनू 
ववकासकाकडील प्राप्त मादहतीनसुार योजनेतील पाि ५२३ झोपडीधारकाींचे ६ 
मदहन्याींचे थकीत र्ाड े ववकासकामार्श त अदा करण्यात आल े आहे. या 
व्यनतररक्त २२८ झोपडीधारकाींचे ६ मदहन्याींचे र्ाड्याच ेधनादेर् प्राधधकरुाकड े
जमा करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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तळेगाि दाभाड े(जज.पुणे) येथील इांद्रपुरी िॉलनी मधील  
नागररिाांना मूलभूत सोयी-सुविधा देण्याबाबत 

  

(२०) * १२९५१ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तसेगाव दार्ाड े(श्ज.पुु े) येथील इींद्रपरुी कॉलनीमधील नागररक मलूर्तू 
सवुवधाींपासनू वींधचत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कॉलनीत राहुाऱ्या नागररकाींचा समावेर् नगरपरराद 
हद्दीत करण्यासाठी पीएमआरडीए मींजूरी देत नसनू जन्म-मतृ्यचूी नोंदही होत 
नसल्याचे तसेच सदरहू नागररक वपण्याचे पाुी, रदहवार्ी दाखल,े रस्त,े 
साींडपाुी, मतदार यादीत नाींव, इ. सवुवधाींपासनू वींधचत असल्याच ेननदर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने तसेगाींव दार्ाड े येथील नागररकाींना मलूर्तू सोयी-सवुवधा 
देण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) तसेगाींव दार्ाड े नगरपररादेने त्याींच्या हद्दीमध्ये समाववष् 
करण्यासाठी प्रस्ताववत करण्यात आलेले क्षिे हे पुु े महानगर प्रदेर्ासाठी 
प्रलसध्द केलले्या प्रारूप ववकास योजनेतील तसेगाींव या नागरी ववकास 
कें द्रामध्ये समाववष् आहे. तसेच सदरचे क्षिे हे तसेगाींव दार्ाड े
नगरपररादेच्या हद्दीमध्ये समाववष् करण्याची बाब देखील र्ासनस्तरावर 
ववचाराधीन आहे, तथावप, सदर क्षेिातील रदहवाचयाींसाठी आवचयक त्या 
मलूर्तू सोयी-सवुवधा सत्वरतनेे उपलब्ध करून देण्याच्या अनाुींगाने सींबींधधत 
स्थाननक स्वराज्य सींस्था/ प्राधधकरु याींचेर्ी सल्लामसलत करून ननुशय 
घेण्यासाठी र्ासन सवशतोपरी प्रयत्नर्ील आहे. 
 

----------------- 
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मुांबईतील रुग्णालयाांिड ेअजग्नसुरक्षेबाबतच े 
ना-हरित प्रमाणप् नसल्याबाबत 

  

(२१) * १३१२९ श्री.राजहांस शस ांह : हदनाांि २८ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १६ मधील प्रश्न क्रमाांि ८९४७ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ८८७ रुग्ुालयाींकड े अश्ग्नसरुक्षेबाबत ना-हरकत प्रमाुपि 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न्यायालयापढेु महानगरपाललकेने सादर केलेल्या 
प्रनतज्ञापिानसुार मुींबईत एकूु १५७४ रुग्ुालयात पाहुी केली असता ६८७ 
रुग्ुालयाींकड ेअश्ग्नसरुक्षेबाबत ना-हरकत प्रमाुपि असनू ८८७ रुग्ुालयाींना 
नो्ीस पाठववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नो्ीसीनसुार अद्यापपयरत क्रकती रुग्ुालयाींनी 
अश्ग्नसरुक्षेबाबत ना-हरकत प्रमाुपि लमसववले आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने मुींबईतील रुग्ुालयाींनी अश्ग्नसरुक्षेबाबत ना-हरकत प्रमाुपि 
लमसववण्याबाबत तसेच राज्यातील सवश रुग्ुालयाींच ेर्ायर ाडड् व इलेदरक 
ाडड् करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात ये आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) मुींबईतील एकूु १५७४ रुग्ुालयाींपकैी ६८७ 
रुग्ुालयाींमध्ये तपासुीदरम्यान अश्ग्नसरुक्षेववायक िु् ी आढसून आल्यामसेु 
सदर रुग्ुालयाींना महाराषर आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना 
अधधननयम २००६ अन्वये नो्ीसा बजावण्यात आल्या असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने कसववले आहे. 
(३) सदर नो्ीसीनसुार ६८७ रुग्ुालयाींपकैी ६६३ रुग्ुालयाींनी नो्ीसीमध्ये 
ददलेल्या िु् ीींची पतूशता ववदहत कालावधीमध्ये केली असनू, उवशररत २४ 
रुग्ुालयाींनी अश्ग्नसरुक्षा ववायक अ्ी व र्तींची पतूशता ववदहत कालावधीत 
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न केल्यामसेु त्याींच्यावर महाराषर आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक 
उपाययोजना अधधननयम २००६ अन्वये कारवाई सरुु असल्याच े बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने कसववले आहे. 
(४) महाराषर आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अधधननयम २००६ 
च्या कलम ३(३) नसुार, इमारतीचे मालक/ र्ोगव्ादार याींनी इमारतीमधील 
अश्ग्नप्रनतबींधक यींिुा सशु्स्थतीत असल्याबाबतची मादहती प्रपि ‘ब’ द्वारे 
लायसन्स प्राप्त अलर्करुमार्श त अश्ग्नर्मन दलास वााशतनू दोन वेसा माहे 
जानेवारी व जुल ैमदहन्यात सादर करुे बींधनकारक आहे. 
 उद्योग ववर्ागामार्श त राज्यातील ३८५० सावशजननक आणु खाजगी 
कोववड रुग्ुालयाींची ववद्यतु सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने ननरीक्षुे करण्यात आली 
असनू, त्यामध्ये आढसून आलेल्या िु् ीींच्या अनाुींगाने सींबींधधत रुग्ुालयाींना 
ज्ञापन देण्यात आली आहेत. सदर ननरीक्षुादरम्यान आढसून आलेल्या 
िु् ीींच्या आधारे, ववद्यतुीय कारुाींमसेु होुाऱ्या आगीच्या घ्नाींना आसा 
घालुेकरीता प्रनतबींधात्मक उपाययोजनाींबाबत ददनाींक २७/०८/२०२१ रोजीच्या 
पररपिकान्वये मागशदर्शक सचूना ननगशलमत करण्यात आल्या आहेत. 
 नगरववकास ववर्ागामार्श त ददनाींक १५/०६/२०२१ रोजीच्या पिान्वये, 
रुग्ुालयाच े आग/ ाक्सीजन/ स्रक्चरल/ इलके्रीकल ाडी् वेसोवेसी 
करण्याच्या सचूना सवश महानगरपाललका, सवश नगरपाललका/ नगरपरराद याींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
 सावशजननक आरोग्य ववर्ागामार्श त राज्यातील ५२८ आरोग्य 
सींस्थाींपकैी ४३८ आरोग्य सींस्थाींना अश्ग्नर्मन यींिुा कायाशश्न्वत करण्यासाठी 
ननधी मींजूर करण्यात आला आहे, त्यापकैी २७० आरोग्य सींस्थाींमध्ये 
अश्ग्नर्मन यींिुा कायाशश्न्वत करण्याचे काम प्रगतीपथावर असनू, १३ 
आरोग्य सींस्थाींना अश्ग्नर्मन ववर्ागाचे ना-हरकत प्रमाुपि प्राप्त झाल े
आहे. तसेच राज्यातील ५२५ रुग्ुालयाींमध्ये अश्ग्नप्रनतबींधाचे प्रलर्क्षु घेण्यात 
आले आहे. 
(५) प्रचन उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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बहृन्मुांबई महानगरपाशलिेच्या िैद्यिीय ि दांत महाविद्यालयातील 
अध्यापि/ अधधष्ट्ठाता ि सांचालि याांच्या सेिाननितृ्तीची  

ियोमयाचदा िाढविणेबाबत 
  

(२२) * ११७९१ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतील वदै्यकीय महाववद्यालयातील 
अध्यापकाींच्या सेवाननवतृ्तीनींतर ररक्त पदाींमसेु दरवाी २०० पदवीपवूश ववद्याथी 
सींख्या व १३५ पदव्यतु्तर अभ्यासिम घेुाऱ्या ववद्यार्थ्यायारची सींख्या कमी होत 
असनू ५४ पीएचडी (Doctorial) ची ववद्याथी सींख्या कमी होत असल्याच े
माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने सन २०२१ मध्ये काढलेल्या 
पररपिकानसुार वदै्यकीय व दींत महाववद्यालयातील अध्यापकीय कमशचाऱ्याींना 
ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृ्तीनींतर कीं िा्ी तत्वावर ननयकु्तीकरीता 
काढण्यात आलेल्या पररपिकानसुार सेवाननवतृ्त झालेल्या अध्यापकीय 
सींवगाशतील कमशचाऱ्याींना ३ वाारकरीता कीं िा्ी तत्वावर ननयकु्ती करण्यात येत,े 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, महाराषर र्ासनाने सन २०२१ मध्ये काढलेल्या पररपिकानसुार 
महाराषर र्ासनाच्या अखत् याररतील र्ासकीय वदै्यकीय दींत व आयवेुददक 
महाववद्यालयातील अध्यापक/ अधधषठाता व सींचालक याींचे सेवाननवतृ्तीचे वय 
६४ करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने र्ासनाच्या ननुशयाच्या धतीवर बहृन्मुींबई महानगरपाललका 
वदै्यकीय व दींत महाववद्यालयातील अध्यापक/ अधधषठाता व सींचालक याींच े
ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृ्तीचे वय ६२ वा ेऐवजी ६४ वा ेकरण्याबाबत 
कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाललका वदै्यकीय व दींत 
महाववद्यालयातील अध्यापकाींच्या सेवाननवतृ्तीनींतर ररक्त पदाींमसेु दर 
र्कै्षणुक वााशत ववद्यार्थ्यायारची सींख्या कमी होण्याची र्क्यता असत.े सदर 
ररक्त होुारी पदे ववचारात घेऊन सदर पदे र्रण्यासाठी पाठपरुावा करण्यात येतो. 
 सदर पररश्स्थती ननमाशु  होऊ नये याकरीता “एलमरे्स अध्यापक” या 
पयाशयी योजनेंतगशत आवचयक आणु उपयकु्त अर्ा सेवाननवतृ्त अध्यापकाींची ३ 
वाारकरीता (६५ वाारपयरत) त्याींच्या ऐश्च््कतपे्रमाुे कीं िा्ी तत्वावर ननयकु्ती 
करण्यात येत ेअसे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कसववले आहे. 
(३) महाराषर र्ासनाच्या अखत्यारीतील र्ासकीय वदै्यकीय दींत व आयवेुददक 
महाववद्यालयातील अध्यापक/ अधधषठाता व सींचालक याींचे सेवाननवतृ्तीचे वय 
६४ वा ेकरण्याचा ननुशय वदै्यकीय लर्क्षु व औाधी द्रव्ये ववर्ागाने ददनाींक 
०५/०३/२०१५ रोजीच्या र्ासन ननुशयान्वये घेतला आहे. 
(४) व (५) सदर बाब धोरुात्मक असनू सदर प्रकरुी अद्याप ननुशय झाला 
नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कसववले आहे. 
 ----------------- 
  
िल्याण (जज.ठाणे) येथील रि टशमचनल्स आणण पाकििं ग प्लाझासाठी 
हदलेल्या भूखांडाचा भाडिेरार बनािट िागदप्ाांव्दारे िाढविल्याबाबत 

  

(२३) * १२२४१ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याु (श्ज.ठाुे) येथील दगुाशमाता चौकातील रक ्लमशनल्स आणु 
पाक्रकर ग प्लाझासाठी कल्याु डोंिबवली महानगरपाललकेने 
मे.एस.एम.असोलसए् याींना २० वाारच्या र्ाडतेत्वावर कराराद्वारे र्खूींड ददला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याु-डोंिबवली महानगरपाललकेच्या महासरे्ची कोुतीही 
परवानगी न घेता रक ्लमशनल्स आणु पाक्रकर ग प्लाझासाठी अधधकाऱ्याींच्या 
सींगनमताने ठेकेदाराींनी २० वााशची मदुत बनाव् कागदपिाींच्या आधारे ६० 
वाारपयरत वाढववल्याने रुपये २० को्ीींहून अधधक रक्कमेचा महसलू बडुाल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 



34 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने रक ्लमशनल्स आणु पाक्रकर ग प्लाझासाठी आरक्षक्षत र्खूींडाची 
बनाव् कागदपिाींच्या आधारे मदुतवाढ देुाऱ्या दोाी अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करुन बडुीत महसलू वसलू करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) कल्याु-डोंिबवली महानगरपाललकेने सन २००५ मध्ये 
जाहीर ननववदा प्रलसध्द करून मे.एस.एम. असोलसए् याींना सदर र्खूींड ६० 
वा ेमदुतीसाठी करारान्वये ददला, ही वस्तशु्स्थती आहे.  
(२) व (३) कल्याु-डोंिबवली महानगरपाललका सवशसाधारु सर्ा ठराव 
ि.१२७, ददनाींक २२/१२/२००३ नसुार महासरे्ने बी.ओ.्ी. तत्वावरील 
प्रकल्पाींना ६० वााशचा करार करण्यास मान्यता ददलेली आहे. 
 त्यानसुार पाक्रकर ग प्लाझाच्या प्रकल्पासाठी ननववदा प्रक्रिया राबवनू 
जास्त देकार देुारे ननववदाकार मे.एस.एम.असोलसएट्स याींचेसोबत ददनाींक 
०६/०७/२००५ रोजी ६० वा ेमदुतीसाठी करारनामा करण्यात आलेला आहे. 
 मे.एस.एम.असोलसएट्स याींनी कल्याु-डोंिबवली महानगरपाललकेस 
अदा करावयाचे जागा र्ाड ेव त्यावरील व्याज यापो्ी रूपये २०,६९,६४,५८४/- 
इतकी रक्कम थकववली असनू सदर थकबाकी र्रण्यासाठी सींबींधधताींस 
महानगरपाललकेमार्श त नो्ीस देण्यात आलेली आहे. 
 ववकासकाने र्ाड े रकमेचा र्रुा न केल्याने त्याींचेसोबतचा करार 
खींडीत करण्यात आला. त्याववरूध्द ववकासकाने मा.श्जल्हा न्यायालय, ठाुे 
येथे दावा दाखल केला. मा.श्जल्हा न्यायालयाने ववकासकाच्या बाजूने ददलेल्या 
ननकालाच्या ववरोधात महानगरपाललकेने मा.उच्च न्यायालयात अपील दाखल 
केले असनू प्रकरु सद्य:श्स्थतीत न्यायप्रववष् आहे. 
 मे.एस.एम.असोलसएट्स याच नावाच्या अन्य र्ागीदारी सींस्थेने सन 
२००९ मध्ये महानगरपाललकेसोबत केलेला करारनामा चुकीच्या कागदपिाींच्या 
आधारे केल्याचे ननदर्शनास आल्याने त्याींचवेवरूध्द खडकपाडा पोलीस स््ेर्न 
येथे गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू सदर गनु््याचा तपास सरुू आहे. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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िुळगाि-बदलापूर नगरपररषदेत (जज.ठाणे) दशलत िस्ती  
वििास िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२४) * १२७२१ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुसगाव-बदलापरू नगरपरराद (श्ज.ठाुे) अींतगशत दललत वस्ती ववकास 
कामात झालेल् या गरैव्यवहाराची चौकर्ी करण्याची मागुी ववरोधी पक्षनेत,े 
महाराषर ववधानपरराद याींनी आयकु्त, नगरपाललका प्रर्ासन व सींचालक व 
सहाय्यक सींचालक, स्थाननक ननधी लखेा परीक्षक, ठाुे याींचेकड े ददनाींक    
९ सप् े्ंबर, २०२१ रोजीच्या पिान्वये केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या तिारीच्या अनाुींगाने श्जल्हाधधकारी, ठाुे 
याींनी श्री.आण्ुा जाधव याींच्या ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या कायदेर्ीर 
अजाशवर दोन वााशनींतर ददनाींक ३ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी ननुशय ददला आहे,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरुाची चौकर्ी करण्याकड ेहेतपूवूशक दलुशक्ष करण्यात येत 
असल्यामसेु तत्कालीन मखु्याधधकारी, कुसगाव-बदलापरू नगरपरराद, र्हर 
अलर्यींता, सींबींधधत वॉडश अलर्यींता, लेखाधधकारी याींना ननलींिबत करावे व 
आयकु्त, सामाश्जक न्याय, पुु े याींच्यामार्श त या प्रकरुाची चौकर्ी करावी, 
अर्ी मागुी ववरोधी पक्षनेत,े महाराषर ववधानपरराद याींनी ददनाींक        
३ डडसेंबर, २०२१ रोजीच्या पिान्वये र्ासनास केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोाीींवर कोुती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अर्ा आर्याचे ननवेदन प्राप्त झाल्याची वस्तशु्स्थती 
आयकु्त तथा सींचालक, नगरपरराद प्रर्ासन सींचालनालय, तसेच, सहाय्यक 
सींचालक, स्थाननक ननधी लखेापरीक्षा, ठाुे याींनी कसववली आहे. 
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(२) कोववड-१९ ची आपातकालीन पररश्स्थती ननमाशु  झाल्यामसेु ननुशय 
देण्यासाठी ववलींब झाला, ही वस्तशु्स्थती श्जल्हाधधकारी कायाशलय, ठाुे याींनी 
कसववली आहे. 
(३) व (४) अर्ा आर्याचे ददनाींक ०३ डडसेंबर, २०२१ रोजीचे ननवेदन 
र्ासनास प्राप्त झाल्याचे आढसून येत नाही. 

तथावप, मा.ववरोधी पक्षनेता याींच्या ददनाींक ०९ सप् े्ंबर, २०२१ 
रोजीच्या प्राप्त पिावरुन सदर प्रकरुी कुसगाव बदलापरू नगरपररादेच ेसन 
२०२०-२१ या ववत्तीय वााशचे ननयलमत लेखापररक्षु पूु श करण्यात आले असनू, 
अहवाल ननगशमनाची कायशवाही अींनतम ्प्प्यात असल्याचे सहाय्यक सींचालक, 
स्थाननक ननधी लखेापरीक्षा, ठाुे याींनी कसववले आहे.  
(५) प्रचन उद् र्वत नाही. 

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

खरेै (ता.जव्हार, जज.पालघर) गािातील रस्त्याांच्या  
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२५) * १२०८६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार (श्ज.पालघर) सावशजननक बाींधकाम ववर्ागातील वाडा उप 
ववर्ागाींतगशत येुाऱ्या खैरे या गावातील पडवलेपाडा त ेधध ींडपेाडा व तरेपाडा हा 
रस्ता तयार न करताच अनिुमे रुपये ७,५८,८८६/- व रुपये २,६५,२०८/- ची 
देयके सावशजननक बाींधकाम ववर्ागाने काढली असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्ाचप्रकारे अन्य दोन रस्त्याींची कामे सींबींधधत ठेकेदाराने 
केली नसतानाही त्याींचेवर कोुतीही कारवाई झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, खैरे गावातील उपरोक्त चारही रस्त्याींच्या कामासींदर्ाशत दक्षता 
व गुु  ननयींिु ववर्ागामार्श त चौकर्ी करावी आणु जव्हार, सावशजननक 
बाींधकाम ववर्ागाने सन २०२० त े २०२१ या दरम्यान काढलेल्या देयकाींची 
चौकर्ी करण्यासाठी ववर्ाे तपास पथकाींची स्थापना करावी तसेच बनाव् 
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देयके काढुाऱ्या र्ाखा अलर्यींता, उपववर्ागीय अलर्यींता व कायशकारी 
अलर्यींता याींचेवर र्ौजदारी गनु्हे दाखल करुन उक्त चारही रस्त्याची कामे 
पूु श करावीत अर्ा आर्याींच्या मागुीची एक सववस्तर लेखी तिार 
लर्विाींती सामाश्जक सींस्थेचे अध्यक्ष याींनी मा.मखु्यमींिी याींचेकड े माहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने रस्त्याींची कामे न करताच बनाव् देयके काढुाऱ्या सींबींधधत दोाी 
अधधकाऱ्याींवर र्ौजदारी कारवाई करुन सदर रस्त्याची कामे पूु श करण्याबाबत 
कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरुी अधीक्षक अलर्यींता, सावशजननक बाींधकाम मींडस, रायगड, 
नवी मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकर्ी सलमती नेमण्यात आली असनू, 
चौकर्ी अहवालातील ननषकााशनसुार पढुील उधचत कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद् र्वत नाही. 

----------------- 
 
मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने शमठागाराांच्या जशमनीांचा 

बहृत आराखडा तयार िरण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूि िरण्याबाबत 
  

(२६) * ११७८२ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई र्हर आणु मुींबई महानगर प्रदेर्ातील लमठागराींच्या जागेवर 
परवडुारी घरे बाींधण्याच्या दृष्ीने बहृत आराखडा तयार करण्याचा ननुशय 
मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरुाने घेतला असनू सदर आराखडा 
तयार करण्याकरीता सल्लागार नसल्याने सदर ननववदेला चौर्थ्यायाींदा मदुतवाढ 
घेण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०२१ अखेरही एमएमआरडीएला सल्लागार 
ननवडण्यात आलेला नसल्याने बहृत आराखडा रखडला असनू वारींवार 
एमएमआरडीए ननववदेला मदुतवाढ देण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरु ला सल्लागार 
नेमण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
 र्ासन ननुशय, महसलू व वन ववर्ाग, िमाींक जमीन-
२६१५/प्र.ि.२५/ज-३, ददनाींक २१/०८/२०१५ अन्वये “मुींबई महानगर प्रदेर् 
ववकास प्राधधकरुास “मुींबई र्हर व मुींबई महानगर श्जल््यातील लमठागर 
जलमनीींच्या समधुचत वापरासाठी बहृत आराखडा तयार करण्याकरीता ननयोजन 
प्राधधकारी म्हुून ननयकु्त करण्यात आले, तसेच सदर प्रक्रियेवर पयशवेक्षु व 
सींननयींिु ठेवण्यासाठी मा.मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली एक 
उच्चाधधकार सलमती गठीत करण्यात आली आहे. 
 मुींबई महानगर क्षेिातील लमठागराींच्या जलमनीचा बहृत आराखडा 
तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमुूकीसाठी प्राधधकरुामार्श त ददनाींक 
२४/०१/२०२० रोजी ननववदा ववनींती प्रस्ताव मागववण्यात आले. ननववदा ववनींती 
प्रस्तावातील (ललर्ार्ा-सी) ददनाींक २५/११/२०२० रोजी उघडण्यात आल्यावर 
असे ननदर्शनास आल े की, पाि ननववदाकाराींची बोली प्राधधकरुाच्या 
अींदाजपिकीय रकमेपेक्षा जास्त असल्याने ननववदा मलु्यमापन सलमतीने ही 
ननववदा प्रक्रिया रद्द करुन श्व्दतीय बोली मागववण्याची लर्र्ारस केली. 
यानाुींगाने ददनाींक २०/०७/२०२१ रोजी पनुचच ननववदा ववनींती प्रस्ताव 
मागववण्यात आले. कोववड-१९ महामारीच्या उदे्रकामसेु ननववदाकाराींनी केलेल्या 
ववनींतीमसेु ननववदा ववनींती प्रस्ताव सादर करण्याची र्वे्ची तारीख ६ वेसा 
वाढववण्यात येऊन ननववदा प्रस्ताव सादर र्वे्ची तारीख ददनाींक १७/०१/२०२२ 
होती व त्या ददवर्ी ननववदा बींद करण्यात आली. 
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 ननववदा वेसापिकानसुार ददनाींक १९/०१/२०२२ रोजी ललर्ार्ा-अ 
उघडण्यात येऊन त्यात ३ ननववदाकाराींनी आपले प्रस्ताव सादर केले असनू, 
ननववदा ्ाननी सरुु आहे. 

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

नागपूर महानगरपाशलिेची वििासिामे  
ननधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२७) * १२५४२ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.अशभजजत िांजारी : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०६३६ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपाललकेस र्ासन ननुशय मनपा २०१९/प्रकरु िमाींक 
११४/नवी १६, ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१९ अन्वये रुपये १५७ को्ीींची काम े
मींजूर करण्यात आली होती माि ववकास कामाींकरीता ननधी लमसाला 
नसल्यामसेु ववकासकामे अपूु ाशवस्थते असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू र्हरातील अनेक प्रर्ाग स्वच्् नसुे, रस्त,े खेसाचे 
मदैान व दयानींद उद्यानाची दरुवस्था झाली असुे, रस्त्याींवर रे्रीवाल्याींच्या 
गदीमसेु पाक्रकर गची झालेली दरुवस्था इ. देखर्ाल व दरुुस्तीची कामे 
ननधीअर्ावी प्रलींिबत असल्याचे तसेच सक्करदरा तलाव सौंदयीकरु, 
चाींदमारी येथील रस्ता बाींधुे, र्िुवारी तलाव सौंदयीकरु करीता अनिुमे 
रुपये ९ को्ी, रुपये ३ को्ी व रुपये १९ को्ीींचा ननधी र्ासनाकड ेप्रलींिबत 
असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रलींिबत ननधी लमसुेकरीता लोकप्रनतननधी व 
महानगरपाललकेने र्ासनाकड ेलेखी पिाद्वारे मागुी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने नागपरू महानगरपाललकेस ववकास कामाींचा ननधी देण्याबाबत 
कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) सन २०१९-२० या आधथशक वााशत “महानगरपाललका 
क्षेिात मलूर्तू सोई सवुवधाींचा ववकास” या योजनेंतगशत र्ासन ननुशय ि. 
मनपा-२०१९/प्र.ि.११४/नवव-१६ ददनाींक ०३ सप् े्ंबर, २०१९ अन्वेय नागपरू 
महानगरपाललकेच्या रुपये १५७.५० को्ीच्या ववकास कामाींना मान्यता देण्यात 
आली होती.  
 त्यापकैी कायाशरींर् आदेर् ददलेल्या, प्रगतीपथावर असलेल्या व पूु श 
झालेल्या कामाींसाठी देय असलेली रक्कम रुपये ९३.९६ को्ी, नागपरू 
महानगरपाललकेकड े लर्ल्लक/ अखधचशत असलेल्या र्ासन अनदुानातनू खचश 
करण्यास र्ासन आदेर् िमाींक मनपा-२०२०/प्र.ि.१३७(र्ाग-१)/नवव-१६, 
ददनाींक ०८ माचश, २०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
 त्यामसेु, प्रस्ततु पूु श व चाल ू कामाींसाठी र्ासन अनदुान उपलब्ध 
करण्याची कायशवाही पूु श झाली आहे. 
(२) महानगरपाललका क्षिेातील ववववध र्ागातील देखर्ाल व दरुुस्तीची कामे 
करण्यात येत असल्याचे नागपरू महानगरपाललका याींनी त्याींच्या अहवालात 
नमदू केले आहे. 
 “र्ोसलेकालीन सक्करदरा तलावाच े सौंदयीकरु” या कामासाठी 
र्ा.नन. िमाींक परूक-२०१९/प्र.ि.७७/नवव-१६, ददनाींक ०५ ागस््, २०१९ 
अन्वये रुपये ९.९९ को्ी खचाशस प्रर्ासकीय मान्यता तसेच “प्रर्ाग ि.२६ 
अींतगशत चाींदमारी रोड, धगडोबा मींददर त े िबडगाींव ्ी पॉईं् पयरत रस्त्याच े
रुीं दीकरु व डाींबरीकरु तसेच वाठोडा दहनघा् ररींगरोड त ेचाींदमारी मींददर 
पयरतच्या रस्त्याचे लसमें् काकिी्ीकरु” यास रुपये ९.७४ को्ीच्या कामास 
र्ा.नन. िमाींक मनपा-२०१९/प्र.ि.१२३/नवव-१६, ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१९ 
अन्वये मान्यता देण्यात आली असनू तत्काललन पररश्स्थतीनसुार ननधी 
ववतररत करण्यात आललेा नाही, हे खरे आहे. 
 “गाींधीसागर तलाव (र्िुवारी तलाव) सौंदयीकरु करुे” या रुपये 
१४.९० को्ीच्या कामास र्ा.नन.ि.सींकीुश-२०१९/प्र.ि.१/ नवव-१६, ददनाींक    
२८ रे्ब्रवुारी, २०१९ अन्वये प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापकैी 
र्ासन दहचयाचा रुपये १२.०० को्ी ननधी र्ा.नन. र्ा.नन.ि.सींकीुश-
२०१९/प्र.ि.१/ नवव-१६, ददनाींक ०८ माचश, २०१९ अन्वये ववतररत करण्यात 
आला आहे. उवशररत ननधी नागपरू महानगरपाललकेने स्वननधीतनू उपलब्ध 
करुे िमप्राप्त आहे. 
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(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) सन २०२१-२२ या आधथशक वााशतील अथशसींकल्पीय ननधी, प्रत्यक्ष 
ववतरुासाठी उपलब्ध होुारा ननधी व मागण्या याींच्या अधध नतनेे ननधी 
ववतरुाबाबत कायशवाही करण्यात येत आहे. 
 

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

अिोला महानगरपाशलिेच्या खलु्या जागा  
व्यािसानयिाांनी हस्तगत िेल्याबाबत 

  

(२८) * १२८७५ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अरुण लाड : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपाललकेने मींजूरी ददलेल्या ले-आऊ् मधील ५२ खुल्या 
जागा (ओपन स्पेस) र्हरातील धनाढ्य व बड्या व्यावसानयकाींनी लमसवनू 
त्यावर व्यवसाय उर्ारल े असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे माचश, २०१८ मध्ये अकोला महानगरपाललकेच्या 
सवशसाधारु सरे्त ठराव मींजूर करत असताना र्हरातील खुल्या जागाींचा 
अहवाल सादर करण्यासाठी पाच सदस्यीय सलमती गठीत केली होती, सदर 
सलमतीने ५२ खुल्या जागा व्यावसानयकाींनी लमसववल्याचा अहवाल 
महानगरपाललकेस सादर केला होता, माि सदर अहवाल महानगरपाललकेकडून 
गहास झाला आहे, सदर जागाींचा वापर अनेक सींस्थाींनी महानगरपाललकेसोबत 
करारनामे करुन व्यवसानयक कामासाठी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अकोला महानगरपाललकेच्या नगररचना ववर्ागात माहे जून, 
२०२० मध्ये गहास झालेल्या दोन नस्त्या पनुगशठीत करण्यात आल्या आहेत, 
नस्त्या गहास झाल्याप्रकरुी ददनाींक १ जुल,ै २०२० रोजी पोललसात गनु्हा 
दाखल करण्यात येवनूही कोुतीही कारवाई करण्यात आली नाही, तसेच 
प्रकरु ि. १४/४०२/१८-१९ या प्रकरुामध्ये सरुु असलेली कायशवाहीची 
सद्य:श्स्थती काय आहे, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने नगररचना ववर्ागामार्श त ननयमबाहयररत्या कामे मींजूर करण्यात 
येुे, ननयमापेक्षा जास्त बाींधकाम असलेल्या कामास मींजूरी देण्याकरीता 
प्रर्ारी अधधकारी व कीं िा्ी कननषठ अलर्यींत्यावर दबाव तींिाचा वापर करुन 
कामे मींजूर करुन घेुे इ. गरैव्यवहार प्रकरुी दोाी अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करुन अकोला महानगरपाललकेसोबतचे व्यवसानयकाींचे करारनामे रद्द 
करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 अकोला महानगरपाललकें तगशत मींजूर अलर्न्यासातील ५८ खलु्या जागा 
ववववध उद्देर्ासाठी सामाश्जक सींस्थाना वा्प करण्यात आलेल्या असनू 
त्याींचा व्यावसानयक वापर होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये 
ननदर्शनास आले आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 अकोला महानगरपाललकेचा सवशसाधारु सर्चेा ठराव ि. ४ ददनाींक 
१७ रे्ब्रवुारी, २०१८ अन्वये वा्प करण्यात आलेल्या खुल्या जागाींबाबत 
तपलर्लवार मादहती घेऊन त्याबाबत मादहती सादर करण्यासाठी ५ सदस्यीय 
सलमती गठीत करण्यात आलेली आहे. तथावप, सलमतीने चौकर्ी अहवाल 
प्रर्ासनाकड ेअद्याप सादर केलेला नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
 माहे जून, २०२० दरम्यान गहास झालेल्या रेखाींकन मींजूर व 
बाींधकाम मींजूरीच्या नस्त्याींबाबत ०१ जुल,ै २०२० रोजी पोललसात गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू कारवाई सरुू आहे. सदर दोन्ही नस्त्या 
पनुगशदठत करण्यात आल्या असनू त्यापकैी रेखाींकन मींजूरीच्या नस्तीवर 
कायशवाही पूु श झाली आहे. प्र.ि.१४/४०२/१८-१९ बाबत अजशदारास ददनाींक    
१० रे्ब्रवुारी, २०२१ रोजी ानलाईन प्रुालीमार्श त प्रस्ताव दाखल करुेबाबत 
कसववण्यात आले आहे. तथावप, सदर प्रस्ताव अप्राप्त आहे. 
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(४) सदर प्रकरुी नगर रचना ववर्ागामार्श त महाराषर प्रादेलर्क व नगर 
रचना अधधननयम, १९६६ व एकििकृत ववकास ननयींिु व प्रोत्साहन 
ननयमावली मधील तरतदुीनसुार ववकास परवानगीबाबत कायशवाही करण्यात 
येत.े 
(५) प्रचन उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  
हनुमान िोळीिाडा (ता.उरण,जज.रायगड) गािाच ेपुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(२९) * १२५१४ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरु (श्ज.रायगड) येथील जे.एन.पी.्ी. प्रकल् पामध् ये बाधधत झालेल् या 
हनमुान-कोसीवाडा गावाच े पनुवशसन करण्याकड े दलुशक्ष होत असल्यामसेु 
ग्रामस्थाींनी जेएनपी्ीत जहाजे येुारा चॅनेल/समदु्रमागश अडववण्याचा इर्ारा 
माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्जल्हाधधकारी, रायगड याींनी ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०२१ 
रोजीच्या बठैकीमध्ये जे.एन.पी.्ी.ला मसू प्रस्तावामध्ये आवचयक सचुना/ 
बदल सचुवनू पनुवशसनासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याचे ननदेर् ददले असनू 
श्जल्हाधधकारी, रायगड व जे.एन.पी.्ी. याींचेस्तरावर सरुु असलेली कायशवाही 
पूु श झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने उरु (श्ज.रायगड) येथील जे.एन.पी.्ी. प्रकल् पामध् ये बाधधत 
झालेल् या हनमुान कोसीवाड्याचे पनुवशसन करण्याबाबत कोुती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) ग्रामसधुारुा मींडस हनमुान कोसीवाडा याींनी ददनाींक 
१०/०१/२०२२ रोजी घारापरुी त े मो्ा पररसरातील मासेमारी जागेवरच 
पारींपाररक बो्ी नाींगरुन त्या बो्ीत रािींददवस र्ाींततते राहुार 
असल्याबाबतचे ननवेदन सादर केले आहे. 
(२) श्जल्हाधधकारी, रायगड याींचेकडील ददनाींक १७/११/२०२१ रोजीच्या 
बठैकीतील ननदेर्ानसुार, जे.एन.पी.्ी.ने हनमुान कोसीवाडा पनुवशसनासाठी रु्ीं ड े
येथील ९ हेक््र जलमनीवर ववववध आकाराच्या २५६ र्खूींडाींचे ननयोजन करुन 
सहाय्यक सींचालक नगर रचना, रायगड याींचेर्ी सल्लामसलत करुन अींनतम 
करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद् र्वत नाही.  

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

िोल्हापूर ते शसांधदुगुच दरम्यानच्या गगनबािडा  
घाट रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(३०) * १३३०८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू त े लस ींधदुगुश श्जल््याला जोडुाऱ्या गगनबावडा घा् रस्त्याची 
दरुवस्था झाल्याच े ददनाींक ३१ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू घा् मागश अरुीं द असल्याने, दठकदठकाुी धोकादायक 
वसुे असल्याने तसेच काही दठकाुी असलेला दरड प्रवु र्ाग याींमसेु सदर 
रस्त्यावर अपघात घडून जीववत आणु ववत्तहानी होण्याची र्क्यता ननमाशु 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने गगनबावडा घा् मागाशचे नतुनीकरु, रुीं दीकरु करुन सरुक्षक्षततचे े
दृष्ीन े उपाययोजना करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ?  
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे. 
 कोल्हापरू त ेलस ींधुदगुश श्जल््याला जोडुाऱ् या तसेरे-गगनबावडा राषरीय 
महामागश ि.१६६ जी रस्त्याच्या एकूु ३०.२० क्रक.मी. लाींबीमध्ये ९.८० क्रक.मी. 
लाींबीचा गगनबावडा घा् (क्रक.मी.२१/४०० त े क्रक.मी.३०/२००) आहे. सदर 
घा्ामध्ये सन २०२१ च्या अनतवषृ्ीमध्ये समुारे ६.०० क्रक.मी. लाींबीतील 
रस्त्याची दरुवस्था झालेली आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 सदर राषरीय महामागश ि. १६६ जी च्या गगनबावडा घा्ामध्ये ९.८० 
क्रक.मी. लाींबीतील रुीं दी समुारे ७ त े १० मी्र आहे. सदर रस्त्याच्या एका 
बाजूला डोंगर व दसुऱ्या बाजूला दरी असल्यामसेु तसेच काही दठकाुी 
धोकादायक व नागमोडी वसुे असनू दरड प्रवु र्ाग आहे. त्यामसेु या 
र्ागातील काही दठकाुी अपघात होण्याची र्क्यता राहत,े हे खरे आहे. 
(३) गगनबावडा घा्ामधील ९.८० क्रक.मी. लाींबीतील दोन सींरक्षक लर्ींतीची 
पनुबारधुी ागस्् २०२१ मध्ये करण्यात आली असनू सद्य:श्स्थतीत काही 
दठकाुची वसु दरुुस्ती व पावसासयानींतर खड्ड े दरुुस्ती करण्यात आली 
आहे. तसेच घा्ामधील २०२१ च्या अनतवषृ्ीमसेु खराब झालेल्या समुारे 
६.०० क्रक.मी. लाींबीतील डाींबरी पषृठर्ागाच्या दरुुस्तीच े काम प्रगतीत असनू 
रस्ता वाहतकुीयोग्य करण्यात येत आहे. 
 यालर्वाय तसेरे त ेगगनबावडा राषरीय महामागश १६६ जी च्या एकूु 
३०.२० क्रक.मी. लाींबीपकैी तसेरे त ेगगनबावडा घा् सरुु (क्रक.मी. ००/००० त े
२१/४००) येथील अश्स्तत्वातील ७ मी्र रुीं दीच्या रस्त्याचे दपुदरीकरुाींतगशत 
१०.०० मी. काकिी्ीकरुाने (with paved shoulder) रुीं दीकरु करुे व 
गगनबावडा घा् सरुु त े गगनबावडा घा् समाप्त (क्रक.मी. २१/४०० त े
३०/२००) येथे रस्त्याची रुीं दी वाढववुे र्क्य नसल्यामसेु अश्स्तत्वातील ७.०० 
मी. रुीं दीचे मजबतुीकरु व डाींबरीकरुाच े काम करुे ही कामे रस्त्याच्या 
सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने उपाययोजना म्हुून सींरक्षक लर्ींती, वसुाचे रुीं दीकरु, 
सरुक्षा दर्शक मादहती र्लक, मे्ल बीम िॅर् बॅररअर, थमोप्लाश्स््क पें्, 
कॅ् आईज, डडलीने्र इत्यादी सरुक्षा बाबीींसह करुे कें द्रीय रस्त ेवाहतकू व 
महामागश मींिालयाच्या सन २०२१-२२ च्या वावाशक ननयोजनामध्ये प्रस्ताववत 
आहेत व त्यानसुार पढुील कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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बहृन् मुांबई महानगरपाशलिेतील रस्त्याांच्या  
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३१) * १२४७६ डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सरेुश 
धस, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा 
पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) बहृन् मुींबई महानगरपाललकेने सन २०१४-२०१५ या कालावधीत रस्त्याींच्या 
कामात गरैव्यवहार करुाऱ्या दोाी अधधकाऱ्याींवर क्षलु्लक स्वरुपाची कारवाई 
केल्याचे तसेच सी डब्ल्य ू सी कामातील गरैव्यवहाराच्या चौकर्ी 
अहवालातसधु्दा दोाी अधधकाऱ्याींवर क्षलु्लक स्वरुपाची कारवाई केल्याचे माहे 
नोव्हेबर-डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्त े गरैव्यवहारात दोाी असलले्या व काळ्या यादीत 
्ाकलेल्या कीं िा्दाराींना वा त्याींच्या नातवेाईकाींच्या कीं पन्याींना 
महानगरपाललकेने कामे ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहृन् मुींबई महानगरपाललकेकडून दोाी अधधकारी व 
कीं िा्दाराींवर करण्यात आलेल्या क्षलु्लक कारवाईप्रकरुी पनु्हा चौकर्ी 
करण्याची मागुी लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकड े केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी करुन बहृन् मुींबई 
महानगरपाललकेतील रस्त्याींच्या कामात गरैव्यवहार करुाऱ्या दोाीींवर कोुती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) सन २०१४-२०१५ या कालावधीत रस् त् याींच् या कामात 
अननयलमतता आढसल् याची तिार प्राप् त झाल् यानींतर चौकर्ी सलमती 
नेमण् यात येऊन त् याींनी केलेल् या सवरका चौकर्ीच् या अनाुींगाने सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर चौकर्ी सलमतीने लर्र्ारस केल् यानसुार कारवाई करण् यात आली 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कसववले आहे. 
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(२) रस् त ेकामात गरैव् यवहार झालले् या सींबींधधत कीं िा्दाराींवर कारुे दाखवा 
नो्ीस बजावण् यात आली होती. त् यानींतर सक्षम प्राधधकरुाकड े सनुावुी 
झाल् यानींतर दोाी कीं िा्दाराींवर दींडात् मक कारवाई करण् यात आली. तसेच सदर 
कीं िा्दाराींवर ठराववक कालावधीसाठी कीं िा् दाखल करण् यावर बींदी घालण् यात 
आली होती. सदर कालावधीमध् ये कोुत् याही कीं िा्दारास कोुत् याही प्रकारच े
कीं िा् देण् यात आलेले नाही. महानगरपाललका कीं िा्दार नोंदुी 
ननयमावलीनसुार रद्द/ प्रनतबींधधत/ ननलींिबत कीं िा्दाराचे नातवेाईकाना 
प्रनतबींधधत करायची कोुतीही तरतदू नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने 
कसववले आहे. 
(३) अर्ा आर्याची लोकप्रनतननधीींची मागुी प्राप्त झाली असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कसववले आहे. 
(४) सदर प्रकरुी चौकर्ीत दोाी आढसलेल े सींबींधधत कीं िा्दार व 
महानगरपाललका अधधकारी याींच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात आलेली 
असल्यामसेु पनु्हा चौकर्ी करण्याची आवचयकता नाही असे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने कसववले आहे. 
(५) प्रच न उद् र्वत नाही. 

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

अमरािती जजल््यातील सािचजननि बाांधिाम विभागाच ेमुख्य अशभयांता 
याांच्या गैरिारभाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(३२) * ११८९४ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती श्जल््यातील सावशजननक बाींधकाम ववर्ागाचे मखु्य अलर्यींता 
याींच्या मनमानी आणु गरैकारर्ाराची चौकर्ी होऊन त्याींच्यावर कायदेर्ीर 
कारवाई करण्याची मागुी श्जल्हाध्यक्ष रयत िाींती सींघ्ना अमरावती याींनी 
मा.सावशजननक बाींधकाम मींिी याींच्याकड ेददनाींक १० जानेवारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास ई-मेलद्वारे ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मखु्य अलर्यींता, सावशजननक बाींधकाम ववर्ाग, अमरावती 
याींच्या मनमानी कारर्ार व गरैव्यवहारार्ी सींबींधधत क्रकती तिारी र्ासनाकड े
प्राप्त झाल्या आहेत, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी करुन मनमानी व गरैकारर्ार 
करुाऱ्या दोाी मखु्य अलर्यींता याींचेवर कोुती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१), (२) व (३) होय, श्जल्हाध्यक्ष, रयत िाींती 
सींघ्ना अमरावती याींची एकमेव तिार प्राप्त झाली आहे. सदर तिारीच्या 
अनाुींगाने चौकर्ी केली असता तिारीमध्ये तर्थ्याय आढसून आलेले नाही. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 
 

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

नागपूर येथील स्माटच शसटी प्रिल्पाच ेिाम पूणच िरुन  
प्रिल्पग्रस्ताांच ेपुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(३३) * १२३९२ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०४९ ला 
हदनाांि २२ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथे ३ वााशपवूी स्मा श् लस्ी प्रकल्पाींतगशत “होम स्वी् होम” या 
योजनेचे र्मुीपजून करुन योजनेच्या कामास सरुुवात करण्यात आली होती, 
या योजनेनसुार मौजा र्रतवाडा, पारडी, पनूापरू या र्ागात १७३० एकर 
क्षेिात स्मा श् लस्ी प्रकल्प उर्ारुन १०२४ घरे बाींधण्याचे तसेच या गावातील 
जलमनीच े अधधग्रहु करुन प्रकल्पग्रस्ताींच े पनुवशसन करण्याचे ठरले होत,े     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींना जलमनीचा मोबदला लमसालेला नसनू 
कोुत्याही प्रकारच्या सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या नाही तसेच 
रुपये २२२.०९ को्ीींच्या स्मा श् लस्ी प्रकल्पाच्या कामास सरुुवात झाली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने नागपरू येथील स्मा श् लस्ी प्रकल्पाच े काम पूु श करुन 
प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवशसन करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) नागपरू स्मा श् लस्ी प्रकल्पाींतगशत प्रस्ताववत 
क्षेिाधधष्ीत ववकास या घ्काींतगशत दबुशल घ्काींसाठी घरे “होम श्स्व् होम” 
या प्रकल्पाकरीता मौजा पारडी, र्रतवाडा, पनूापरू व र्ाींडवेाडी येथे 
र्ासनामार्श त नगररचना पररयोजना मींजूर करण्यात आली आहे.  
 सदर नगर रचना पररयोजनेंतगशत बाधधत होुाऱ्या लमसकती/ 
जागेसाठी पाि बाधधताींस नागपरू स्मा श् लस्ी ववर्ाे उद्देर् वहनाच्या 
सींचालक मींडसाने मींजूर केलेल्या पनुवशसन व पनुवशसाहत धोरुान्वये मोबदला 
देय आहे. 
(२), (३) व (४) मखु्य कायशकारी अधधकारी, नागपरू स्मा श् लस्ी याींचकेडून 
कसववण्यात आल्यानसुार, सदर नगररचना पररयोजनेंतगशत नागपरू स्मा श् 
ॲण्ड सस््ेनेबल लस्ी डवे्हलपमें् कॉपोरेर्न लललम्ेडच्या सींचालक मींडसाने 
मींजूर केलेल्या पनुवशसन व पनुवशसाहत धोरुानसुार ४० ्क्केपके्षा जास्त 
जागा बाधधत असल्यास २०१७ च्या रेडी रेकनरच्या दराने दपु्प् मोबदला देय 
आहे, पूु श जागा रस्त्यामध्ये बाधधत होत असेल तर ६० ्क्के क्षिेर्साचा 
नवीन र्खूींड प्रकल्प बाधध तास देय आहे. ज्याींच ेपूु श घर बाधधत होत असेल 
व ज्याींच्याकड ेर्खूींडाचे वधै दस्ताऐवज उपलब्ध नाही अर्ा प्रकल्पबाधीताींस 
पनुवशसन धोरुाींतगशत घरे देुे प्रस्ताववत आहे, त्याींना “होम श्स्व् होम” या 
प्रकल्पाींतगशत पनुवशसन करून घरे देण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
 सदर नगररचना पररयोजनेंतगशत दबुशल घ्काींकरीता घरे याकरीता 
आरक्षक्षत असलेल्या र्खुींडाींपकैी काही र्ागावर तीन इमारतीींच्या बाींधकामास 
मींजूरी प्राप्त झाली असनू सदर इमारतीींचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. 
 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील रस्त्याच ेि पुलाच ेरां दीिरण आणण 
मजबूतीिरणाच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(३४) * १२२८० श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परर्ुी श्जल््यातील ताडकसस त े पुु ाश रस्त्याचे रुीं दीकरु आणु 
मजबतूीकरुाचे काम र्ासकीय योजनेतनू करण्यात येत असनू सदर कामात 
मागाशवरील नाल,े नद्दा व नदीवरील पलुाच े रुीं दीकरु व मजबतूीकरु इ. 
कामाींचा समावेर् आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताडकसस त ेपुु ाश रस्त्यावर असलेल्या वप ींगसगड नदीवरील 
पलु ऊीं ची व रूीं दीने कमी असनू पावसाळ्यात नदीला परू आल्याने पलू 
पाण्याखाली जाऊन मागाशवरील वाहतकू बींद होत आहे, परुामसेु वप ींगसगड 
नदीवरील पलुाची सींरक्षु लर्ींत नाहीर्ी झाली आहे तर परू पररसरात 
वप ींगसगड नदीच ेपाुी अडून या र्ागातील र्तेकऱ्याींच्या र्तेात पाुी लर्रुन 
वपकाींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परर्ुी र्हरातील उड्डाुपलु त ेवप ींगसगड या रस्त्याचे काम 
सींथ गतीने सरुु असल्यामसेु नागररकाींना वाहतकूीस िास होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने ताडकसस त े पूु ाश मागाशवरील नाले, नद्दा, नदीवरील पलुाचे 
रूीं दीकरु व मजबतूीकरु करण्याबाबत, वप ींगसगड नदीवरील पलु ऊीं च व रूीं द 
करण्याबाबत तसेच परर्ुी र्हरातील उड्डाुपलु त े वप ींगसगड या रस्त्याच े
काम जलदगतीने पूु श करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे. 
(२) पावसासयात अनतवषृ्ीमसेु काही कालावधीकरीता पलुावरुन वाहतकू बींद 
होत ेहे खरे आहे. 
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 पलुाची क्षनतग्रस्त झालेली सींरक्षक लर्ींत आर. सी.सी. रेलल ींग करुन 
दरुुस्त करण्यात आली आहे.  
 अनतवषृ्ीमसेु पलुाच्या जवसील सखल र्ागात पाुी साचत े हे खरे 
आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
 परर्ुी त े गींगाखेड या राषरीय महामागाशवरील प्रचनाींक्रकत लाींबीत 
इपीसी तत्वावर काम प्रगतीत आहे.  
(४) ताडकसस त ेपुु ाश या राज्य मागाशवरील काम जून, २०२२ पयरत करण्याच े
ननयोजन आहे. 
 परर्ुी र्हरातील उड्डाुपलु त ेवप ींगसगड या राषरीय महामागाशवरील 
काम माचश, २०२२ अखेर पूु श करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रचन उद् र्वत नाही. 

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

पाईट ते शशरोली (ता.खेड, जज.पुणे) या रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबत 
  

(३५) * १२९६८ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाई् त े लर्रोली (ता.खेड, श्ज.पुु े) या १८ क्रकमी अींतराच्या रस्त्याच्या 
साइडपट्ट्याची दरुवस्था झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यावर डम्पर, रक या अवजड वाहनातनू ददवसराि 
माती वाहतकू सरुु असल्याने वाहनचालकाींची गरैसोय होत असनू रस्त्याच्या 
दरुवस्थेमसेु जीववतहानी व ववत्तहानी होण्याची र्क्यता ननमाशु झाली आहे,   
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने रस्त्याच्या दरुुस्तीकड े दलुशक्ष करुाऱ्या दोाीींवर कारवाई कारुन 
सदरहू रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
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श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) सदर रस्त्याची १८ क्रकमी लाींबी पकैी १०.२० 
क्रक.मी. लाींबी एकेरी वाहनमागशची आहे. रस्त्यावरील मोठ्या प्रमाुाच्या जड 
वाहतकुीमसेु खचलेली साइडपट््ी दरुुस्त करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद् र्वत  नाही.  
 ----------------- 
  

बहृन्मुांबई महानगरपाशलिेने विनाननविदा मे.िन्सेप्ट  
िम्युननिेशन िां पनीची ननिड िेल्याबाबत 

  

(३६) * १३१३२ श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललका प्रर्ासनाने लसनेमागहृात वप्र ी्ं  स्लाईड, एस्ी 
बसेस पॅनल रु्लरॅपच्या क्रिएद्व्ह कोश्व्हड जादहरातीच्या क्रिएद्व्हवर रुपये 
३० लाख खचश केले असनू कोुतीही ननववदा न काढता र्ासनाच्या एका 
पिावर एका खाजगी जादहरात कीं पनीला लाखो रुपये ददले असल्याच ेमाहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जनसींपकश  ववर्ागाने मेससश कन्सेप्् कम्यनुनकेर्न प्रा.लल. या 
कीं पनीला ददनाींक २४ माचश, २०२१ रोजी सादर केलेले रुपये ३०.९७ लाखाींच े
देयक ददल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहृन्मुींबई महानगरपाललका प्रर्ासनाने कोुत्याही प्रकारची 
ननववदा जारी केल्या नाहीत आणु आयकु्ताींच्या मींजुरीवर कायाशदेर् जारी केले, 
सदर कामासाठी २ वेगवेगसे कायाशदेर् जारी झाले असनू एक कायाशदेर् 
ददनाींक १९ ाक््ोबर, २०२० रोजी मादहती व जनसींपकश  महासींचालनालय 
याींच्यामार्श त आहे तर दसुरा कायाशदेर् बहृन्मुींबई महानगरपाललका प्रर्ासनाच्या
 जनसींपकश  ववर्ागाने ददनाींक २१ डडसेंबर, २०२० रोजी जारी केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने मेससश कन्सेप्् कम्यनुनकेर्न प्रा.लल. या कीं पनीला ववना ननववदा 
कामे देुाऱ्या महानगरपाललका अधधकाऱ्याींवर कोुती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ?  
  

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्यावतीने कोरोना प्रनतबींधात्मक 

उपाययोजनाींबाबत जनजागतृी करण्यासाठी मुींबईतील धचिप्गहृात, एस्ी 
बसेस पॅनल, होडींग्ज पोस््सश, बॅनसश, वतृ्तपि व इतर माध्यमाींद्वारे प्रलसध्दी 
करण्यासाठी क्रिए्ीव्हची ननलमशती करण्याकरीता ई-ननववदा प्रक्रियेद्वारे 
सींकल्पना व ववत्तीय देकार याींच्या एकिित गुु ाींच्या आधारे मे. कन्सेप्् 
कम्यनुनकेर्न प्रा.लल., मुींबई या सींस्थेची र्ासनाच्या मादहती व जनसींपकश  
सींचालनालयाने ननवड केल्याबाबत ददनाींक १९/१०/२०२० रोजीच्या 
कायाशदेर्ान्वये सदर सींस्थलेा तसेच बहृन्मुींबई महानगरपाललकेला कसववले 
आहे. यास्तव, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने वेगसी ननववदा काढून कायशवाही 
करुे आवचयक नव्हत.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 मादहती व जनसींपकश  सींचालनालयाच्या आदेर्ामध्ये नमदू 
केल्यानसुार, काम समाधानकारक झाल्यानींतर त्यासींबींधीचे देयक अदा 
करण्याकरीता प्रचललत कायशपध्दतीनसुार आवचयक त्या मान्यता प्राप्त करुन 
घेऊन मे.कन्सेप्् कम्यनुनकेर्न प्रा.लल., मुींबई या सींस्थलेा रूपये ३०,९७,५००/- 
(रुपये तीस लाख सत्याण्ुव हजार पाचर् ेमाि) इतक्या रक्कमेच ेअधधदान 
करण्यात आले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
 र्ासनाने ई-ननववदा प्रक्रिया राबवनू ददनाींक १९/१०/२०२० रोजीच्या 
कायशदेर्ान्वये मे. कन्सेप्् कम्यनुनकेर्न प्रा.लल., मुींबई याींची ननयकु्ती 
केल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेला कसववले होत.े त्यानाुींगाने, प्रचललत 
कायशपध्दतीनसुार, सक्षम प्राधधकरुाची मींजूरी घेऊन ददनाींक २१/१२/२०२० 
रोजी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त सदर सींस्थेस कायाशदेर् देण्यात आला आहे. 
(४) आणु (५) प्रचन उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगर मेरो प्रिल्पाच ेिाम पूणच िरण्याबाबबत 
  

(३७) * ११८२२ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददहसर (मुींबई) येथील प्रस्ताववत कारर्डे आता ठाुे श्जल््यातील 
र्ाईंदरच्या राई-मधेु गावात आणु कोनी येथील कारर्डे कर्सेी गावात 
उर्ारण्याचा ननुशय र्ासनाने घेतला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेरो कारर्डेची जागा वारींवार बदल्यामसेु क्रकीं वा आधी कोुती 
र्डे उर्ारावी तसेच पदहल्या ्प्प्याींतील मरेो मागारचे अींतरासाठी कोुत े
दठकाु सोयीचे ठरेल ्या कारुाींमसेु मेरो प्रकल्पाचे काम रखडले आहे,     
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोट्यवधी रुपये खचश करुन तसेच अधधकाऱ् याींनी ननुशय घेऊन 
या सवश मेरो मागारचा सववस्तर प्रकल्प जागनतक स्तरावरील सींस्थाींकडून 
तयार केला आहे, कारर्डेची जागा बदलल्याने मेरोच्या ववकासात अडथसे 
ननमाशु होत असनू सववस्तर प्रकल्प अहवालातनू कोुता मागश, क्रकती 
अींतराचा ्प्पा आधी पूु श होईल हे नमदू असतानाही मेरो मागश आणु 
कारर्डेला मींजूरी देण्याची कारुे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने मुींबई महानगरातील रखडलेले मेरो प्रकल्प पूु श करण्याबाबत 
कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मेरो मागश-२अ च्या पररचालन व सींचालनासाठी चारकोप येथ े
उर्ारण्यात आलेला कारर्डे डपेो हा तात्परुत्या स्वरुपात मेरो मागश-७ साठी 
वापरण्यात येुार आहे. 
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(३) मेरो प्रकल्पाींचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना कारर्डेची जागा 
प्राथलमक स्वरुपात अींनतम करण्यात येत ेज्यात जागेची क्रकींमत आणु प्रकल्प 
सलुर्ता या बाबी ववचारात घेतलेल्या असतात. तथावप, प्रकल्प 
अींमलबजावुी दरम्यान काही दठकाुी स्थाननकाींचा ववरोध, सीआरझेड, वन 
ववर्ागाच्या परवानग्या, लमठागरे वा अन्य काही अपररहायश कारुाींमसेु पवूी 
ननश्चचत केलेल्या कारर्डेच्या जागेबाबत पनुववशचार करुे िमप्राप्त होत.े 
(४) व (५) राज्यामध्ये राबववण्यात येुाऱ्या सवश मेरो प्रकल्पाींच्या 
अींमलबजावुीबाबत ववववध स्तराींवर वेसोवेसी आढावा घेण्यात येतो व 
अींमलबजावुी दरम्यान येुाऱ्या अडथळ्याींची सोडवुूक करण्यासाठी सक्षम 
स्तराींवर सवोतोपरी प्रयत्न करण्यात येतात. 
 

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

पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामागाचिरील टोल िसुलीबाबत 
  

(३८) * १२२४४ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय महामागश ि. ४ (पुु े-सातारा) ववर्ागातील हवेली येथील खेड 
लर्वापरू आणु जावसी तालकु्यातील आुेवाडी या दोन दठकाुी सन २०१० 
मध्ये २४ वाारसाठी ्ोलवसलूी करण्याचे कीं िा् मे.ररलायन्स इन्रास्रक्चर 
लल.कीं पनीला देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं िा् देत असताना या ्ोल वसलूीतनू ४ पदरी रस्ता 
अडीच वााशत ६ पदरी करण्याच्या अ्ीसह ररलायन्स इन्रास्रक्चर लल.कीं पनी 
सोबत करार करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम प्रलींिबत असनू कें द्र र्ासनाने माहे 
डडसेंबर, २०१३ मध्ये ननयमामध्ये दरुुस्ती करुन ३० मदहन्यात रस्त्याचे ६ 
पदरी काम अपूु श असलेल्या प्रकल्पाींमध्ये ्ोल वसलूी करण्याचा अधधकार 
रद्द केला असतानाही ररलायन्स इन्रास्रक्चर लल. कीं पनीला माहे डडसेंबर, 
२०१५ पयरत ्ोल वसलूीची मदुतवाढ देण्यात आल्याच ेननदर्शनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने सन २०१६ पासनू कीं पनीने बेकायदा ्ोल वसलूी करुन 
वाहनधारकाींची र्सवुकू व आधथशक लू्  केल्याप्रकरुी ररलायन्स 
इन्रास्रक्चर लल. कीं पनीवर कोुती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) पुु े–सातारा राषरीय महामागश ि.४ च े
सहापदरीकरुाचे काम कें द्र र्ासनाच्या र्ारतीय राषरीय राजमागश 
प्राधधकरुाच्या अखत्यारीत आहे. 
 हे खरे आहे, असे प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय राजमागश 
प्राधधकरु, पुु े याींनी कसववले आहे. 
(२) हे खरे आहे, असे प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय राजमागश प्राधधकरु, 
पुु े याींनी कसववले आहे. 
(३) हे खरे नाही. सद्य:श्स्थतीत प्रकल्पाच े९७ ्क्के काम पूु श झाले असनू 
उवशररत काम लवकरच पूु श करण्याचे ननयोजन आहे, असे प्रकल्प सींचालक, 
र्ारतीय राषरीय राजमागश प्राधधकरु, पुु े याींनी कसववले आहे. 
(४) व (५) अ.ि.३ च्या उत्तरास अनसुरुन चौकर्ीची आवचयकता नाही, असे 
प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय राजमागश प्राधधकरु, पुु े याींनी कसववले 
आहे. 

----------------- 
  
ठािूर जव्हलेज, िाांहदिली (पूिच) येथे अजग्नश् मन िें द्र उभारण्याबाबत 

  

(३९) * १२७२४ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मागठाुे ववधानसर्ा क्षेिात ठाकूर श्व्हलेज, काींददवली (पवूश) येथे मोठे व 
ससुज्ज अश्ग्नर्मन कें द्र उर्ारण्यात याव,े अर्ी मागुी स्थाननक नागररक व 
लोकप्रनतननधी सन २०१७ पासनू सातत्याने र्ासनाकड ेकरीत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागठाुे ववधानसर्ा क्षिेातील सध्याचे अश्ग्नर्मन कें द्र 
अनतर्य लहान असल्यामसेु व पररसरातील लोकसींख्या वाढली असल्यामसेु 
आगीच्या घ्ना घडल्यास ददहसर व ददींडोर्ी अश्ग्नर्मन कें द्राची मदत घ्यावी 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मखु्य अश्ग्नर्मन अधधकारी याींनी काींददवली येथील ठाकूर 
श्व्हलेज येथे मोठे व ससुज्ज अश्ग्नर्मन कें द्र उर्ारण्याबाबतचा प्रस्ताव मुींबई 
महानगरपाललकेच्या ववकास ननयोजन ववर्ागाकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने मागठाुे ववधानसर्ा क्षिेातील ठाकूर श्व्हलेज येथे मोठे व ससुज्ज 
अश्ग्नर्मन कें द्र उर्ारण्यात कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) होय हे खरे आहे. अर्ा प्रकारची मागुी 
होत आहे असे बहृन्मुींबई महानगरपाललका प्रर्ासनाने कसववले आहे. 
(४) ठाकूर श्व्हलेज, काींददवली पवूश येथे ससुज्ज अश्ग्नर्मन कें द्र बाींधण्याची 
कायशवाही सरुु झालेली असनू सदर अश्ग्नर्मन कें द्राचे बाींधकाम कायशकारी 
अलर्यींता (इमारत बाींधकाम), पश्चचम उपनगरे याींच्या पयशवेक्षुाखाली ददनाींक 
०२/०२/२०२१ रोजी सरुु झाले आहे. सदर कामाचा कीं िा् कालावधी ३६ मदहने 
आहे असे बहृन्मुींबई महानगरपाललका प्रर्ासनाने कसववले आहे. 
(५) प्रचन उद् र्वत नाही. 
 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिेने २७ गािाांच्या  
मालमत्ता िरात िाढ िेल्याबाबत 

  

(४०) * १२९१० श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याु-डोंिबवली महानगरपाललकेने २७ गावाींतील मालमत्ता करात 
दहाप्ीने अधधक केलेली करवाढ रद्द करण्याबाबतची मागुी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी व ग्रामस्थाींनी मा.मखु्यमींिी, मा.उपमखु्यमींिी, 
मा.नगरववकासमींिी याींचकेड े केली असनू सदरहू मागुीसाठी ग्रामस्थाींनी 
अनेकवेसा आींदोलनेही केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू गावात श्जल्हा पररादेच्या र्ासा असनू 
महानगरपाललका लर्क्षु उपकर, र्ासकीय लर्क्षु उपकर (ननवासी) 
याचप्रमाुे या गावातील मलप्रवाहाबाबत काहीही काम न करता मलप्रवाहकर 
आणु मलप्रवाह सवुवधा लार्कर अर्ा प्रत्यक्षपुे काहीही न केलेल्या 
कामासाठी वेगवेगसया नावाने कर आकारुी केली जात आहे, तसेच 
पाुीपरुवठा लार्कर, वकृ्षसींवधशनकर, पथकर अर्ा नावाखाली न ददलेल्या 
सवुवधाींची वसलूी महानगरपाललका करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने कल्याु-डोंिबवली महानगरपाललकेच्या २७ गावाींतील मालमत्ता कर 
तसेच इतर कर रद्द करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) २७ गावाींतील २८ प्राथलमक र्ासा व ७९ अींगुवाड्या ठाुे 
श्जल्हापररादेच्या अधधपत्याखाली सरुू आहेत. 
 महानगरपाललकेमार्श त मोठ्या नाल्याींची सार्सर्ाई दरवाी करण्यात 
येत असनू, लहान ग्ाराींची सार्सर्ाई ननयलमत करण्यात येत.े या गावाींतील 
र्ौचालये दरुूस्तीची कामे करण्यात आली असनू काही गावाींत नवीन र्ौचालये 
बाींधण्याचे काम करण्यात आले आहे. 
 २७ गावाींसाठी र्युारी ग्ार योजना राबववुेकामी प्रकल्प अहवाल 
(DPR) तयार करुेकरीता समींिक ननयकु्तीची कायशवाही महानगरपाललका 
स्तरावर सरुू आहे. 
 महानगरपाललका क्षिेातील रस्त ेदरुूस्ती तसेच नवीन रस्त्याींची कामे 
महानगरपाललका ननधीतनू करण्यात येतात. 
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 २७ गावाींचा समावेर् महानगरपाललका क्षेिात केल्यानींतर महाराषर 
महानगरपाललका अधधननयमातील कलम १२८-अ मधील तरतदूीनसुार कराींची 
आकारुी करण्यात आलेली आहे. 
 २७ गावाींकरीता सोयीसवुवधा न देता मालमत्ता कराची वसलुी करण्यात 
येत,े अर्ी वस्तशु्स्थती नाही. 
(३) २७ गावातील लमसकती महाराषर महानगरपाललका अधधननयमातील कलम 
१२९(१) चे तरतदूीनसुार कर आकारुीस पाि आहेत. 
 महानगरपाललकेने केलेली कर आकारुी अधधननयमातील तरतदुीर्ी 
ससुींगत असल्याने २७ गावातील मालमत्ता कर व इतर कर रद्द करुे 
कायदेर्ीरदृषट्या सींयकु्तीक नसल्याच,े कल्याु-डोंिबवली महानगरपाललकेने 
कसववले आहे. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 

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

राज्यात अनुसूधचत जमातीच ेजात प्रमाणप् अिैध ठरलेल्या 
अधधिारी/िमचचारी याांची पदे ररक्त िरुन पदभरती िरणेबाबत 

  

(४१) * १२८६९ श्री.अमोल शमटिरी : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ९५७८ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनसुधूचत जमातीच्या प्रमाुपिाच्या आधारे समुारे १२ हजार 
५०० िबगर आददवासी उमेदवाराींनी ववववध आस्थापनामध्ये नोकऱ्या 
लमसववल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जात प्रमाुपि अवधै ठरलेल्या अधधकारी/ कमशचारी याींची पदे 
ररक्त करुन सन २०२१ पयरत अनसुधूचत जमातीच्या उमेदवाराींना नोकरीत 
सामावनू घेतले जाईल असे आचवासन र्ासनाने ददले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने अनसुधूचत जमातीचे जात प्रमाुपि अवधै ठरलेल्या अधधकारी/ 
कमशचारी याींची पदे ररक्त करुन अनसुधूचत जमातीच्या उमेदवाराींना नोकऱ्या 
देण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१), (२) व (३) मा.सवोच्च न्यायालयाने लसश्व्हल अपील 
ि.८९२८/२०१५ मध्ये ददनाींक ६ जलु,ै २०१७ रोजी ददलेल्या ननुशयाची 
अींमलबजावुी करण्यासाठी अनसुधूचत जमातीच्या जात प्रमाुपिाच्या आधारे 
र्ासन सेवेत ननयकु्त झालेल्या व जात प्रमाुपि अवधै ठरलेल्या अधधकारी/ 
कमशचाऱ्याींच्या सेवा ११ मदहन्याींच्या कालावधीकरीता तात्परुत्या स्वरुपात 
अधधसींख्य पदावर वगश करुन सदर ररक्त झालेली पदे कालबध्द 
कायशिमानसुार अनसुधूचत जमातीच्या जात वधैता प्रमाुपि धारकाकडून 
र्रण्याचे आदेर् सामान्य प्रर्ासन ववर्ागाच्या ददनाींक २१/१२/२०१९ च्या 
र्ासन ननुशयान्वये देण्यात आलेले आहेत. कोववड-२०१९ या आजारामसेु 
देर्ात लॉकडाऊन घोवात झाल्यामसेु सदर र्रती प्रक्रिया पूु श क्षमतनेे 
राबववता आली नाही. सदर र्रती प्रक्रिया तात्कास राबववण्याबाबतच्या सचूना 
ददनाींक १५/०४/२०२१, ३०/०७/२०२१ व २४/१२/२०२१ च्या अ.र्ा. पिान्वये सवश 
प्रर्ासकीय ववर्ागाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 
 

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

िळिा (जज.ठाणे) येथील पुलाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४२) * १३२४३ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ९४१४ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कसवा (श्ज.ठाुे) येथील पलुाचे काम माहे डडसेंबर, २०१८ पयरत पूु श 
होण्याचे अपेक्षक्षत असताना सदरहू पलुाचे काम अनेक वाारपासनू प्रलींिबत 
असल्यामसेु र्हरात दररोज वाहतकूकोडीीं होत असनू प्रवाचयाींची गरैसोय होत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकाुी कसवा पलुाचा १०० मी्र लाींब व १७.५ मी्र 
रुीं दीचा साींगाडा ठेवण्यात आला असनू ठाुे महानगरपाललकेने माहे जुल-ै
ागस्् पयरत पलुावरून वाहतकू सरुु होुार असल्याचे आचवासन देण्यात 
येवनूही वाहतकू सरुु न झाल्यामसेु प्रवार्ाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाच्या कामाकरीता रुपये १८६ को्ी ६६ लाख खचश 
येुार असनू पलुाचे काम पूु श झाले नसतानाही कीं िा्दारास माहे माचश, २०२१ 
पयरत रुपये १३२ को्ी वसेेत अदा करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने पलुाचे काम अपूु श असतानाही त्याची देयके कीं िा्दारास अदा 
करुाऱ्या दोाी अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन पलुाचे काम जलदगतीने पूु श 
करण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) कसवा खाडीवर (श्ज.ठाुे) अश्स्तत्वात 
असलेल्या िब्र्ीर्कालीन पलुावरील वाहतकू कोंडीची समस्या दरू 
करण्याकरीता त्या दठकाुी एक नवीन पलू बाींधण्याचे काम ठाुे 
महानगरपाललकेने हाती घेतले आहे.  
 सदर प्रकल्प कायाशश्न्वत करताना ववववध ववर्ागाींकडून घ्याव्या 
लागुाऱ्या परवानग्या तसेच प्रत्यक्ष काम करतवेेसी उद्र्वुाऱ्या अडचुीमसेु 
काम ववदहत मदुतीत पूु श होऊ र्कले नाही, ही वस्तशू्स्थती आहे. तथावप, 
सद्य:श्स्थतीत कसवा पलूाचे ८७% काम पूु श झाल्याची बाब ठाुे 
महानगरपाललकेने कसववले आहे.  
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 सदर कामाचे देयक कामाच्या प्रगती नसुार यथाप्रमाुे ्क्केवारीवर 
आधारीत देण्यात येुार असनू आत्तापयरत रुपये १४२.२९ को्ी इतके देयक 
्प्प्या-्प्प्यामध्ये ठेकेदारास अदा करण्यात आले आहे.  
(४) ठाुे महानगरपाललकेने खालील नमदू कारुाींमसेू कसवा खाडी पलूाच े
काम ववदहत मदुतीत पूु श झाले नसल्याची बाब कसववली आहे :-  

मा.उच्च न्यायालयाकडून पलूाचे बाींधकाम करण्यासाठी आवचयक 
असलेली काींदसवन काढण्याबाबतची परवानगी ददनाींक २५/०६/२०१८ रोजी 
प्राप्त झाली.  
 उत्तमराव पा्ील उद्यानाच्या र्ागामध्ये पलुासाठी आवचयक 
असुाऱ्या बाींधकामाची परवानगी ददनाींक २६/०६/२०१९ रोजी प्राप्त झाली. 
ननववदा आराखड्यास महाराषर मेरर्ाईम बोडाशची परवानगी घेतली होती. 
तथावप, जलमागश एन-५३ च्या प्रस्तावातील बाबीींमसेु खाडी पलूाच्या वपअरच्या 
जागाींमध्ये होुाऱ्या बदलास नव्याने महाराषर मेरर्ाईम बोडाशची परवानगी 
ददनाींक १४/०४/२०१८ रोजी घेण्यात आली.  
 सदर पलूाचे बाींधकाम करताना वाहतकू ननयोजनाच्या दृष्ीने वाहतकू 
पोलीस ववर्ागामार्श त ्प्प्या्प्प्याने काम करुेबाबत परवानगी प्राप्त 
झाली.  
 दरम्यान माहे माचश, २०२० पासनू कोववड-१९ साथीमध्ये लाग ूकेलेले 
कडक ननबरध तसेच कुर्ल मजूराींची कमतरता याचा थे् पररुाम कामाच्या 
प्रगतीवर झाला आहे.  
 उपरोक्त नमदू बाबीींमसेु प्रकल्प पूु श करण्यास ववलींब झाल्याने या 
कामाकरीता वेसोवेसी मदुतवाढ घेण्यात आली असनू उवशररत कामे माहे जून, 
२०२२ पयरत पूु श करण्याचे ननयोजन असल्याचे ठाुे महानगरपाललकेने 
कसववले आहे.  
(५) प्रचन उद् र्वत नाही.  
 

----------------- 
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िोल्हापूर महानगरपाशलिेतील घरफळा गैरव्यिहारातील  
दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४३) * ११८९८ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू येथील कसबा बावडा गोसीबार मदैान येथील दोन लमसकतीींना 
घरर्सा लाग ूकरण्यासाठी लाच घेतल्याच ेतसेच राजारामपरुीतील एक इमारत 
धोकादायक ठरवनू पाडण्यासाठी मोठी रक्कम स्वीकारण्यात आल्याच ेाडीओ व 
श्व्हडीओ श्क्लप्ससह आयकु्ताींकड ेतिार देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या घरर्सा ववर्ागात गरैव्यवहार करुाऱ्या 
अधधकाऱ्याींची चौकर्ी करून कारवाई करण्याची मागुी आयकु्त, कोल्हापरू 
महानगरपाललका याींच्याकड ेकरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने दोाीींवर कोुती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) अर्ा आर्याची लेखी तिार महानगरपाललका 
प्रर्ासनाकड ेप्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(३) प्राप्त तिारीच्या अनाुींगाने अनतररक्त आयकु्त व उपायकु्त, कोल्हापरू 
महानगरपाललका याींच्या श्व्दसदस्यीय सलमतीमार्श त चौकर्ी करण्यात आली 
असनू पढुील ननयमोधचत कायशवाही प्रस्ताववत असल्याचे महानगरपाललकेने 
कसववले आहे. 
(४) प्रचन उद् र्वत नाही. 

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

बहृन्मुांबई महानगरपाशलिा प्रशासनाने शाळाांच्या  
िेलेल्या िामाांच ेऑडडट िरण्याबाबत 

  
(४४) * १३१३३ श्री.राजहांस शस ांह : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि ९९२२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बहृन् मुींबई महानगरपाललका प्रर्ासनाने ३२ र्ासाींसाठी रुपये ४९८ को्ी 
खचश करुन सन २०१८ मध्ये सरुु केलेली कामे सींथगतीने सरुु असल्याने 
याप्रकरुी दोाीींवर क्षलु्लक दींड आकारण्यात आल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ३२ र्ासेच्या कामाींपकैी १० काम ेसन २०२० मध्ये पूु श 
करुे गरजेच ेहोत,े १६ कामे सन २०२१ मध्ये पूु श करण्यात येुार होती व 
६ कामाींची मदुत सींपली असनू सन २०२२ मध्ये ५ तर सन २०२३ मध्ये १ 
काम पूु श करण्याचे उद्ददष् आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुलाश एल वॉडाशत ८ कामाींवर रुपये १११.८५ को्ी खचश, एन 
वॉडाशत रुपये ११.८४ को्ी खचश, एम पवेूला ३ कामाींवर रुपये ४३.२९ को्ी तर 
एम पश्चचमेला २ कामाींवर रुपये ४१.२४ को्ी खचश, जी दक्षक्षु येथील एका 
कामाींवर रुपये ८.८४ को्ी, एर् उत्तर येथील २ कामाींवर रुपये ५०.३१ को्ी, 
जी उत्तर येथील एका कामाींवर रुपये २.७७ को्ी, के पवूश येथील २ कामाींवर 
रुपये १६.८४ को्ी, एच पवूश येथील एका कामाींवर रुपये १७.३६ को्ी, ्ी वॉडश 
येथील एका कामाींवर रुपये २३.१८ को्ी, के पश्चचम वॉडाशतील २ कामाींवर 
रुपये ३४.०१ को्ी, पी उत्तर येथील ३ कामाींवर रुपये ३९.२२ को्ी, आर उत्तर 
येथील एका कामाींवर रुपये १४.४४ को्ी, आर मध्य येथील २ कामाींवर रुपये 
४२.१४ को्ी आणु आर दक्षक्षु वॉडाशतील २ कामाींवर रुपये ४०.९० को्ी रुपये 
खचश करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरुी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनाुींगाने महानगरपाललकेने ियस्थ व्यक्तीकडून सदरहू कामाींचे ाडड् 
करण्याबाबत तसेच लसश्व्हल आणु इलेश्क्रक कामाींची गुु वत्ता 
तपासण्याबाबत कोुती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारुे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ३२ र्ासाींपकैी १ 
र्ासाच्या कामाचे कायाशदेर् सन २०१७ मध्ये, ११ र्ासाींच्या कामाचे कायाशदेर् 
सन २०१८ मध्ये, १४ र्ासाींच्या कामाच ेकायाशदेर् सन २०१९ मध्ये व उवशररत 
६ र्ासाींच्या कामाचे कायाशदेर् सन २०२० मध्ये देण्यात आले आहेत. सदर ३२ 
र्ासाींच्या कामाचा प्रकल्प खचश रुपये ४९७ को्ी इतका आहे. 
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 ३२ र्ासाींच्या कामापकैी १२ र्ासाींची कामे पूु श झाली असनू उवशररत 
२० र्ासाींची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
 ३२ र्ासाींच्या कामामध्ये झालेल्या ददरींगाईमसेु ननववदेतील तसेच 
सवशसाधारु कीं िा्ातील अ्ीींनसुार (जी.सी.सी.) महानगरपाललकेमार्श त 
कीं िा्दाराींकडून रुपये ३२.४६ लाख इतका दींड वसलु करण्यात आला आहे. 
(२) मसू कीं िा् कालावधीनसुार सदर ३२ र्ासाींच्या कामाींपकैी सन २०२० 
मध्ये १२ कामे, सन २०२१ मध्ये १५, सन २०२२ मध्ये ४ व सन २०२३ मध्ये 
१ र्ासेच ेकाम पूु श होुे आवचयक होत.े परींत,ु सन २०२० मध्ये उद्र्वलेल्या 
कोश्व्हड-१९ रोगाच्या महामारीमसेु सवश व्यवहार ठप्प झाल्याने कामाची गती 
मींदावली होती. त्यामसेु बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त ददनाींक १०/०८/२०२० 
रोजीच्या पररपिकान्वये, महापाललकेमार्श त सरुु असेलेल्या कामाींना मदुतवाढ 
देण्यात आली आहे. यालर्वाय, प्रकल्पातील इतर अडचुीींमसेु देय असलेली 
मदुतवाढ सक्षम अधधकाऱ्याच्या मान्यतनेे महानगरपाललकेमार्श त देण्यात 
आली आहे. 
(३) सदर ३२ र्ासाींच्या कामाचा प्रकल्प खचश रुपये ४९७ को्ी आहे. त्यापकैी, 
कुलाश “एल” वॉडाशत ८ कामाींवर रुपये ६८.४८ को्ी, “एन” वॉडाशत रुपये ९.१९ 
को्ी खचश, “एम” पवेूला ३ कामाींवर रुपये २१.४३ को्ी तर “एम/पश्चचमेला”  
२ कामाींवर रुपये १७.७४ को्ी खचश, “जी/दक्षक्षु” येथील एका कामावर रुपये 
२.१३ को्ी, “एर्/उत्तर” येथील २ कामाींवर रुपये ३१.०४ को्ी, “जी/उत्तर” 
येथील एका कामावर रुपये १.९४ को्ी, “के/पवूश” येथील २ कामाींवर रुपये 
१०.४४ को्ी, “एच/पवूश” येथील एका कामावर रुपये ५.५५ को्ी, “्ी” वॉडश 
येथील एका कामावर रुपये ५.५१ को्ी, “के/पश्चचम” वॉडाशतील २ कामाींवर 
रुपये ३०.८८ को्ी, “पी/उत्तर” येथील ३ कामाींवर रुपये ३६.१९ को्ी, 
“आर/उत्तर” येथील एका कामावर रुपये ५.०२ को्ी, “आर/मध्य” येथील     
२ कामाींवर रुपये २८.१० को्ी आणु “आर/दक्षक्षु” वॉडाशतील २ कामाींवर रुपये 
३२.८५ को्ी असे एकूु रुपये ३०६ को्ी खचश करण्यात आला आहे. 
(४) व (५) सदर कामाींवर बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने नेमुूक केलेल्या 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराींमार्श त पूु शवेस देखरेख ठेवण्यात येत.े 
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 तसेच बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमध्ये सरुु असलेल्या कामाींची दक्षता 
ववर्ागामार्श त तपासुी करण्यात येत.े 

यालर्वाय काम पूु श झाल्यानींतर कामाच्या अलर्लेखाच े
महानगरपाललकेच्या लेखापररक्षु ववर्ागामार्श त लेखापररक्षु करण्यात येत.े 
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