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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शननिार, हदनाांि ०५ माचच, २०२२ / फाल्गनु १४, 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 – ४७ 

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

  
राज्यातील मागासिगीय अधधिारी/िमचचारी याांना  

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत 
  

(१) * १२८१२ श्री.राजशे राठोड, श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : 
हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि ९५४३ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात पदोन्नतीची १०० ्क्के पदे ब ींदनूामावलीनसुार न भरण्याचा 
ननर्णय ददनाींक ७ मे, २०२१ रोजीच्या शासन ननर्णयान्वये घेण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने पदोन्नतीची सवण पदे ददनाींक २५ मे, २००४ रोजीच्या 
स्थितीनसुार सेवाज्येषठतनेसुार भरण्याच ेआदेश ददले असल्याने पदोन्नतीतील 
आरक्षर् रद्द करण्या ा त मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननर्णयाववरुध्द 
मा.सवोच्च न्यायालयात आव्हान ददले असनू सदर प्रकरर् ननकालासाठी 
मा.सवोच्च न्यायालयाने राखून ठेवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननर्णय मा.सवोच्च न्यायालयात प्रलींब त असतानाही 
शासनाने पदोन्नतीमधील ३३ ्क्के पदे खुली केल्यामळेु मागासवगीय 
सींघ्नाींनी या ा त आक्षेप घेतला असनू मा.सवोच्च न्यायालयात ननर्णय 
लागेपयतं पदोन्नतीतील आरक्षर् सरुु ठेवावे, अशी मागर्ी शासनाकड ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ननर्णयामळेु मागासवगीय अधधकारी/ कमणचारी 
पदोन्नतीच्या लाभापासनू वींधचत राहर्ार असल्याने सदरहू शासन ननर्णय रद्द 
करण्याची मागर्ी मागासवगीय कमणचाऱयाींनी शासनाकड ेकेली आहे. हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मा.सवोच्च न्यायालयात पदोन्नती आरक्षर्ासींदभाणत राखून ठेवलेला 
ननकाल लवकरात लवकर व्हावा, यासाठी पाठपरुावा करण्या ा त तसेच 
ददनाींक ७ मे, २०२१ रोजीचा शासन ननर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमध्ये 
आरक्षर् देण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.उध्दि ठािरे : (१) सामान्य प्रशासन ववभागाच्या ददनाींक ०७/०५/२०२१ 
च्या शासन ननर्णयान्वये पदोन्नतीच्या को्यातील ररक्त असलेली सवण १००% 
पदे सेवा ज्येषठतनेे ददनाींक २५/०५/२००४ च्या स्थितीनसुार भरण्याचे आदेश 
देण्यात आलेले आहेत. 
(२) पदोन्नतीतील आरक्षर् रद्द करर्ाऱया मा.उच्च न्यायालय, मुीं ई याींच्या 
ददनाींक ०४/०८/२०१७ च्या ननर्णयाववरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयात ववशषे 
अनजु्ञा याधचका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आलेली असनू सदर 
याधचकेची अींनतम सनुावर्ी ददनाींक २४/०२/२०२२ पासनू सरुु होर्ार आहे. 
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(३) व (४) होय, मा.सवोच्च न्यायालयात पदोन्नती आरक्षर्ासींदभाणत प्रलींब त 
असलेल्या ववशषे अनजु्ञा याधचका क्र.२८३०६/२०१७ मधील अींनतम ननर्णयाच्या 
अधधन राहून मागासवगीयाींची पदोन्नतीच्या को्यातील ३३% ररक्त पदे ब ींद ू
नामावलीनसुार तात्काळ भरण्या ा त ववववध सींघ्नाींची ननवेदने प्राप्त 
झालेली आहेत. 
(५) पदोन्नतीतील आरक्षर् रद्द करर्ाऱया मा.उच्च न्यायालय, मुीं ई याींच्या 
ददनाींक ४/०८/२०१७ च्या ननर्णयास मा.सवोच्च न्यायालयाने थिधगती ददलेली 
नसल्याने पदोन्नतीमध्ये आरक्षर् देता येर्ार नाही. तसेच, पदोन्नतीच्या 
को्यातील मागासवगीयाींच्या राखीव जागा ररक्त ठेवता येर्ार नाहीत, असे 
कायदेशीर अभभप्राय शासनास प्राप्त झाल्यामळेु ददनाींक ०७/०५/२०२१ च्या 
शासन ननर्णयान्वये पदोन्नतीच्या को्यातील ररक्त असलेली सवण १०० ्क्के 
पदे सेवा ज्येषठतनेसुार भरण्याचे आदेश ददले आहेत. 
 मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या ववशषे अनजु्ञा याधचका 
क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये ददनाींक २४/०२/२०२२ पासनू अींनतम सनुावर्ी सरुु 
होर्ार आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या राज्य सेिा पररक्षेत शशफारसपा् 
ठरलेल्या उमेदिाराांच्या ननयुक्त्या प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२) * १२७५७ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा पररक्षते उत्तीर्ण हो न ननवड 
झालेल्या ४१६ उमेदवाराींच्या ननयकु्त्या गत ददड वषाणपासनू कोरोना, मराठा 
आरक्षर्, कागदपत्र े पडताळर्ी, ननवडर्ुक आचारसींदहता आणर् न्यायालयीन 
ख्ल ेया कारर्ाथतव प्रलींब त असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रथतावाला मा.मखु्यमींत्री महोदयाींची मान्यता 
भमळाल्यानींतर ४१६ उमेदवाराींच्या ननयकु्त्या करण्याचे आदेश मा.उपमखु्यमींत्री 
महोदयाींनी सामान्य प्रशासन ववभागाला ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ा त शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सीं ींधधत ४१६ उमेदवाराींच्या ननयकु्त्या सींदभाणत 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१), (२) व (३) महाराषर लोकसेवा आयोगामार्ण त राज्य 
सेवा परीक्षा, २०१९ च्या सधुाररत ननकालाअन्वये भशर्ारसप्राप्त ठरलेल्या ४१६ 
उमेदवाराींच्या सींदभाणत चाररत्र्य पडताळर्ी, वदै्यकीय तपासर्ी व ववदहत 
कागदपत्र/े प्रमार्पत्र े पडताळर्ी इ. कायणवाही परू्ण करुन त्यानसुार पात्र 
ठरलेल्या उमदेवाराींना एकबत्रत पररवीक्षाधीन प्रभशक्षर् कायणक्रम अींतगणत 
ददनाींक १७ जानेवारी, २०२२ पासनू प्रभशक्षर्ासाठी ननयकु्ती देण्यात आलेली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील धगरणी िामगाराांना घरे देण्याबाबत 
  

(३) * १२८८१ श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : 
सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ईतील धगरण्याींच्या मोकळया जभमनीपकैी एक ततृीयाींश जमीन धगरर्ी 
कामगाराींच्या घराींसाठी व एक ततृीयाींश जमीन महानगरपाभलकेसाठी तसेच 
एक ततृीयाींश जमीन धगरर्ी मालकाींना देण्याचे धोरर् शासनाने सन २००१ 
मध्ये काढलेल्या अध्यादेशान्वये रा ववल्यानसुार १ लाख ७५ हजार धगरर्ी 
कामगार व त्याींच्या वारसाींनी घरे भमळण्यासाठी म्हाडा प्रशासनाकड े ररतसर 
अजण केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुीं ईतील धगरण्याींच्या (्ेक्स्ाईल्स भमल्स) भखूींडावर केवळ 
३८ हजार घराींची ननभमणती होर्ार असल्याकारर्ाथतव धगरर्ी कामगाराींनी 
केलेल्या आींदोलनाची दखल घे न तत्कालीन मा.मखु्यमींत्री याींनी मुीं ईत घरे 
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उपलब्ध हो  शकर्ार नसल्याने एमएमआरडीए क्षते्रातील घरे धगरर्ी 
कामगाराींना देण्याच्या घेतलेल्या ननर्णयानसुार मौ.कोन (ता.पनवेल, 
स्ज.रायगड) येि ेधगरर्ी कामगाराींसाठी म्हाडा व एमएमआरडीए प्रशासनाकडून 
गत दीड वषाणपवूीच घरे  ाींधण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौ.कोन (ता.पनवेल) येिे  ाींधलेली घरे ववतररत करण्याऐवजी 
ददनाींक २४ डडसें र, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास मा.गहृननमाणर् मींत्री याींनी 
ववधधमींडळ सभागहृात धगरर्ी कामगाराींना मुीं ईतच ३२० चौ.रु््ाचे घर 
देण्या ा त घोवषत केलले्या ननर्णयास धगरर्ी कामगार सींघ्नाींचा ककतपत 
प्रनतसाद वा ववरोध आहे तसेच शासनाने सोडतीत (लॉ्री) ववजेत्या ठरलेल्या 
धगरर्ी कामगाराींना कधी व कोठे घरे देण्याचे ननस्श्चत केले आहे इ.प्रकरर्ी 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी सवण सीं ींधधताींची  ठैक  ोलावनू तात्काळ ननर्णय 
घ्यावा अशी मागर्ी राषरीय भमल मजदरू सींघाने ददनाींक २९ डडसें र, २०२१ 
रोजी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने धगरर्ी कामगाराींना घरे देण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) हे खरे आहे. 
 धगरर्ी कामगाराींचे अजण सींकलनाकरीता सन २०१० मध्ये १,१०,३२३ 
अजण, २०११ मध्ये ३८,३८८ अजण तसेच २०१७ मध्ये २५,३२५ ऑनलाईन अजण 
असे एकबत्रत एकूर् १,७४,०३६ अजण म्हाडास प्राप्त झाले आहेत. 
(२) मौ.कोन, ता.पनवेल, स्ज.रायगड येिे रें्ल हा भसींग स्थकम अींतगणत 
 ाींधण्यात आलले्या व एम.एम.आर.डी.ए. कड े प्राप्त झालेल्या २४१७ 
सदननकाींची धगरर्ी कामगाराींसाठी सोडत काढण्यात आलेली आहे. 
(३) धगरर्ी कामगार कृती सींघ्ना याींनी शासनास भलदहलेल्या त्याींच्या 
ददनाींक ०२/०१/२०२२ रोजीच्या ननवेदनामध्ये, कोन पनवेल येिील घरे रद्द 
करण्या ा त घेतलेल्या ननर्णयाचा रे्रववचार करुन सदरहू घरे सोडतीमधील 
यशथवी धगरर्ी कामगार / त्याींच्या वारसाींना देण्यात यावी, अशी मागर्ी 
केली आहे. 
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(४) व (५) धगरर्ी कामगार कृती सींघ्ना याींनी शासनास भलदहलेल्या त्याींच्या 
ददनाींक ०२/०१/२०२२ रोजीच्या ननवेदनावर मा.मींत्री (गहृननमाणर्) याींनी, धगरर्ी 
कामगाराींनी कोन, पनवेल येिील सदननका स्थवकारण्याची इच्छा व्यक्त केली 
आहे. त्यामळेु त्याींच्या ननवेदनात केलेल्या मागर्ीप्रमारे् कायणवाही करावी, 
असे ननदेश म्हाडास ददलेले आहेत. मा.मींत्री (गहृननमाणर्) याींच े ननदेशाच्या 
अनषुींगाने उक्त घरे एम.एम.आर.डी.ए. ने म्हाडाकड ेसपुदूण केल्यानींतर घराींच्या 
ववतरर्ाची कायणवाही म्हाडामार्ण त करता येईल. 
 

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

राज्यातील बहृन् मुांबई, ठाणेसह इतर महानगरपाशलिा तसेच 
नगरपाशलिाांच्या हदीतील घराांना मालमत्ता िरमाफी देण्याबाबत 

  

(४) * १२११२ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रणजजतशसांह मोहहत-े
पाटील, श्री.रमेश िराड, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण 
दटिे, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रविण पोटे-पाटील : सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ईत ५०० चौ.रु््ाींच्या घराींना करमार्ीचा ननर्णय शासनाने घेतला 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुीं ई महानगरपाभलका अधधननयम १८८८ च्या कलम १३९ 
अन्वये  हृन्मुीं ईच्या हद्दीतील गावठार्, कोळीवाड े व आददवासी पाड े येि े
स्थित असलेल्या घराींना मालमत्ता कर मार् करण्याची तरतदू सदरच्या 
अधधननयमात नसल्याने उपरोक्त शासन ननर्णयाचा र्ायदा मुीं ई शहर व 
उपनगरातील कोर्तहेी गावठार्, कोळीवाड े व आददवासी पाडयाींना होर्ार 
नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठारे् महानगरपालिकेने सधु्दा मालमत्ता कर रद्द 
करण्या ा तचा ठराव केलेला असल्यामळेु कल्यार्-डोंब वली 
महानगरपाभलकेसह राज्यातील इतरही महानगरपाभलका व नगरपाभलकाींनी 
५०० चौ.रु्. पयतंच्या घराचा मालमत्ता कर रद्द करण्या ा त शासनाकड े
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मागर्ी केली आहे तसेच मालमत्ता कर रद्द केल्यास महानगरपाभलकेच्या 
उत्पन्नातील तो्ा भरुन काढण्यासाठी अनदुानाची मागर्ी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुीं ईतील गावठार्-१८९, कोळीवाड-े४२ व आददवासी पाड-े२२२ व 
ठारे्सह राज्यातील इतर महानगरपाभलका व नगरपाभलकेतील घराींना मालमत्ता 
करातनू सु्  देण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) मुीं ई महानगरपाभलका अधधननयम १८८८ च्या कलम १३९ मध्ये मालमत्ता 
करात कोर्त्या कराींचा समावेश करण्यात येईल याची तरतदू करण्यात 
आलेली आहे. 
 सदर शासन ननर्णयाचा र्ायदा मालमते्तच्या महानगरपाभलका 
हद्दीतील ठराववक दठकार्ाींशी सीं ींधधत नसनू, मालमते्तच्या क्षते्रर्ळावर 
अवलीं नू आहे. त्यानसुार  हृन्मुीं ई महानगरपाभलका हद्दीतील गावठार्, 
कोळीवाड ेव आददवासी पाड ेया दठकार्ी स्थित ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ. रु््) 
क्षेत्रर्ळापेक्षा कमी असलले्या ननवासी मालमते्तस सदर शासन ननर्णयाचा 
र्ायदा होर्ार आहे.  
(३) व (४) ठारे् महानगरपाभलकेने ५०० चौ. रु््ापयतंच्या घराींचा मालमत्ता 
कर रद्द करण्याची मागर्ी केली आहे हे खरे आहे. तिावप, 
महानगरपाभलकेच्या उत्पन्नातील तो्ा भरुन काढण्यासाठी अनदुानाची 
मागर्ी केललेे नाही. 
 नवी मुीं ई महानगरपाभलका हद्दीतील ५०० चौ. रु््ापयतं क्षेत्रर्ळ 
असलेल्या मालमत्ताींचा मालमत्ता कर मार् करण्यात आल्याची घोषर्ा 
करण्यात आली असनू, त्या ा तची कायणवाही नवी मुीं ई 
महानगरपाभलकेमार्ण त प्रथताववत आहे. 
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 मीरा-भाईंदर शहरातील ननवासी इमारतीींमधील ५०० चौ. रु््ापयतं 
च्ई क्षते्र असलेल्या घराींना आकारण्यात येर्ारा मालमत्ता कर सींपरू्ण मार् 
कररे् व मार् केल्यानींतर महानगरपाभलकेस येर्ाऱया तु् ीची रक्कम भरपाई 
म्हर्ून शासनाकडून दरवषी अनदुान घेरे् ा त ठराव पाररत करण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर महानगरपाशलिा प्रशासनाने वििास शुल्िात िाढ िरण्याचा 

घेतलेला ननणचय रद्द िरण्याबाबत 
  

(५) * १२५४१ श्री.प्रिीण दटिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२९५ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपाभलका नगररचना ववभागाद्वारे ननयोजन प्राधधकरर् 
म्हर्ून  ाींधकाम ववकास परवानगी देण्याकरीता शलु्क आकारले जात,े परींत ु
सन २०२०-२०२१ मध्ये महानगरपाभलका प्रशासनाने सभागहृात सवणसाधारर् 
सभेची पवुणपरवानगी न घेता तसेच सभागहृामध्ये ववषय चचेला न घेता 
परथपर एमआर्ीपी ॲक्् कलम १२४  ी अींतगणत ववकास शलु्क १००% 
वाढववण्याचा ननर्णय घेतल्याचे ननदशणनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सभागहृाच्या मान्यतभेशवाय हेतपुरथपरपरे् व अधधकाराचा 
गरैवापर करत ननर्णय घेतला असल्याने नागररक व ववकासकाींवर अन्याय 
झाला असनू आधिणक भार लादला गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववकास शलु्क वाढीचा ननर्णय रद्द करण्या ा त 
सवणसाधारर् सभेने ददनाींक २२ जुल,ै २०१९ रोजी ठराव मींजूर केला आहे,     
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर ननर्णय चकुीच्या पध्दतीने म्हर्जेच सभागहृाची पवूणपरवानगी 
न घेता प्रशासनाने अधधकाराींचा गरैवापर करत घेतला असल्याने सदर शलु्क 
वाढीची प्रकक्रया रद्द करण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 नागपरू शहराकरीता शासनाने नागरी वाहतकू प्रकल्प घोवषत करुन 
सदर मेरो प्रकल्प उभारण्यासाठी कशा पध्दतीने आधिणक थत्रोत ननस्श्चत 
करावे या ा त ददनाींक ३० जानेवारी, २०१४ रोजीच्या शासन ननर्णयातील 
पररभशषठ ३ व महाराषर प्रादेभशक ननयोजन व नगर रचना अधधननयम, १९६६ 
चे कलम १२४   (२-१अ) मधील तरतदुीनसुार वसलु करावयाच्या ववकास 
आकारात १००% वाढ करावयाची कायणवाही शासनाच्या ददनाींक ०३/११/२०२० 
रोजीच्या ननदेशानसुार करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) नागपरू मेरो प्रकल्प हा महत्वपरू्ण नागरी वाहतकू प्रकल्प म्हर्ून 
घोवषत करण्यात आला असनू त्याकरीता ननस्श्चत आधिणक थत्रोताींपकैी ववकास 
शलु्कात १००% वाढ कररे् समाववष् असनू या करीता ववकास शलु्कातील 
सदर वाढ ही महाराषर प्रादेभशक ननयोजन व नगर रचना अधधननयम, १९६६ 
चे कलम १२४   (२-१अ) अन्वये करण्यात आली आहे. सदर प्रकक्रया रद्द 
करण्यासाठी नागपरू महानगरपाभलकेच्या सवणसाधारर् सभेने ददनाींक २२ जुल,ै 
२०२१ रोजी सवणसाधारर् सभेत ठराव केला आहे. सदर ठराव 
महानगरपाभलकेच्या आधिणक दहताच्या ववरुध्द असल्याने महाराषर 
महानगरपाभलका अधधननयम, १९४९ मधील कलम ४५१ अन्वये ववखींडडत 
करण्याकरीता आयकु्त, नागपरू महानगरपाभलका, नागपरू याींनी त्याींच्या 
ददनाींक २६ ऑक््ो र, २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास प्रथताव सादर केला 
आहे. त्या अनषुींगाने शासनथतरावर कायणवाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्य शासनाच्या विविध विभागातील ररक्तत पदाांची  
भरती प्रकक्रया सुरु िरणेबाबत 

  

(६) * १२७६२ श्री.सजुजतशसांह ठािूर, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.अरुण लाड, श्री.राजहांस शस ांह, श्री.विलास पोतनीस, 
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श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववध ववभागात लाखो पदे ररक्त असतानाही महाराषर 
लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) कड ेशासनाच्या ववववध ववभागाकडून केवळ   
७ हजार ४६० पदाींचे मागर्ी पत्र ेदेण्यात आल्याने लाखो सभुशक्षक्षत  ेरोजगार 
शासकीय नोकरी पासनू वींधचत राहर्ार असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावणजननक आरोग्य, ववत्त, गहृ, उच्च व तींत्र भशक्षर्, शालेय 
भशक्षर्, वदै्यकीय भशक्षर्, ग्रामववकास, महसलू आणर् इतर सवण महत्वाच्या 
ववभागाींमधून दर मदहन्याला हजारो कमणचारी सेवाननवतृ्त होत असतानाही सदर 
पदे न भरण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, अनेक महत्वपरू्ण पदे ररक्त असल्याने त्याचा ववपरीत 
पररर्ाम सीं ींधधत प्रशासनाच्या कायणक्षमतवेर होत आहे, राज्यातील पात्र 
 ेरोजगार उमेदवाराींच्या कमाल वयोमयाणदेत सवलत देवनू राज्यातील ररक्त 
पदे भरण्यासाठी शासनाने तयार केलेल्या कृती आराखडयाप्रमारे् सन २०२२-
२०२३ या वषाणत १०० ्क्के ररक्त पदे भरण्यात येर्ार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू ररक्त पदे भररे् ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) ददनाींक ३१ डडसें र, २०२१ अखरे शासनाच्या सीं ींधधत 
ववभागाींकडून एकूर् ७९६१ पदाींची मागर्ी पत्र ेमहाराषर लोकसेवा आयोगास 
प्राप्त झाली आहेत. 
(२), (३) व (४) सद्य:स्थितीत कोववड-१९ च्या प्रादभुाणवामळेु अिणव्यवथिेवरील 
पररर्ाम व ववत्तीय उपाययोजनाींतगणत सावणजननक आरोग्य ववभाग आणर् 
वदै्यकीय भशक्षर् व औषधी द्रव्ये ववभाग वगळता अन्य ववभागाींतील नववन 
पदभरतीवर तात्परुत्या कालावधीसाठी ववत्त ववभाग शासन ननर्णय ददनाींक    
४ मे, २०२० अन्वये नन धं घातले आहेत. तिावप, ववत्त ववभागाच्या ददनाींक 
३०/०७/२०२१ च्या शासन ननर्णयान्वये प्रशासकीय ववभागाींना महाराषर 
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लोकसेवा आयोगाच्या कक्षतेील १०० ्क्के ररक्त पदे भरता यावीत याकरीता 
ववत्त ववभागाच्या ववववध शासन ननर्णयान्वये पद भरतीवर घातलेल्या 
नन धंाींमधून सु्  देण्यात आली आहे. त्यानसुार ररक्त पदे भरण्याची कायणवाही 
सीं ींधधत प्रशासकीय ववभागाींकडून करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील विशषेत: दादर तसेच इतर रेल्िे स्थानि पररसरातील 
अनधधिृत फेरीिाल्याांना हटविण्याबाबत 

  

(७) * १२०४८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
िायांदे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) रेल्वे थिानकापासनू १५० मी्र अींतरावर रे्रीवाल्याींना  सण्यास मनाई 
असतानाही प्रत्यक्षात या आदेशाची अींमल जावर्ी होत नसल्यामळेु मुीं ईतील 
रेल्वे थिानकाींच्या पररसरात अनधधकृत रे्रीवाल्याींची गदी वाढत असल्याचे 
तसेच दादर (मुीं ई) येिील दादासाहे  र्ाळके रोड (पवूण) पासनू त े भश ींदेवाडी 
पयतंच्या रथत्यालगत अनधधकृत रे्रीवाल्याींनी अनतक्रमर् केल्यामळेु वाहतकू 
कोंडी होत असल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनधधकृत रे्रीवाल्याींकडून कोरोनासह अनेक ननयमाींच े
उल्लींघन केले जात असनू रेल्वे थिानक आणर् पररसरातील गदीस तसेच 
‘कोरोना सपुरथपे्रडर’ ठरु शकर्ाऱया अनधधकृत रे्रीवाल्याींवर ननयींत्रर् 
ठेवण्याची मागर्ी प्रवाशाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुीं ईतील रेल्वे थिानक पररसरातील अनधधकृत रे्रीवाल्याींना 
ह्ववण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 तिावप, मा.उच्च न्यायालय, मुीं ई याींनी याधचका क्र. ६५२/२०१७ 
मध्ये ददनाींक ०१/११/२०१७ रोजी रेल्वे थ्ेशनपासनू १५० मी्र पररसरामध्ये 
रे्रीवाल्याींना व्यवसाय करण्यापासनू  ींदी करण्या ा त आदेश पारीत केले 
असनू, सदर आदेशाची अींमल जावर्ी करण्याच्या अनषुींगाने  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेच्या २४ ववभागाींतील सहायक आयकु्त, वररषठ ननरीक्षक 
(अनतक्रमर् ननमूणलन) याींना थ्ेशन पररसर रे्रीवाला मकु्त ठेवण्या ा तच े
थपष् ननदेश ददनाींक ०३/११/२०१७ रोजी देण्यात आले आहेत.  
 त्यानसुार दादर थिानक (पवूण) येिील दादासाहे  र्ाळके रोड त े
भश ींदेवाडी पयतंच्या रथत्यालगत/रु््पािवरील रे्रीवाल्याींवर ननषकासनाची 
कारवाई वारींवार करण्यात आली असनू, सदर रे्रीवाल्याींकडून ददनाींक        
१ जानेवारी, २०२१ त ेददनाींक १० नोव्हें र, २०२१ या कालावधीत एकूर् रुपये 
४५,६४०/- इतका दींड वसलू करण्यात आला आहे. 
(२) अशा आशयाची मागर्ी करण्यात आलेली नाही. 
 तिावप, शासनाच्या मागणदशणक सचूनाींनसुार कोववड-१९ ववषार्ूचा 
प्रादभुाणव रोखण्यासाठी माथक पररधान करण्याकरीता जनजागतृी कररे्, माथक 
पररधान न करर्ाऱयाींकडून दींड वसलू कररे्, सामास्जक अींतर व लसीकरर् 
झालेल्या व्यक्तीींना रेल्व े प्रवासासाठी प्रमार्पत्र देरे् इ. प्रनत ींधात्मक 
उपाययोजनाींची अींमल जावर्ी  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेमार्ण त करण्यात 
आली आहे. 
(३)  हृन्मुीं ई महानगरपाभलका क्षेत्रातील अनधधकृत रे्रीवाल्याींवर  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेमार्ण त माहे जानेवारी, २०२१ त े माहे डडसें र, २०२१ या 
कालावधीत १,८०,५८९ अनधधकृत रे्रीवाल्याींवर अनतक्रमर् ननमुणलनाची 
कारवाई करुन त्याींचेकडून रुपये १.३८ को्ी इतका दींड वसलू करण्यात आला 
आहे. 
 तसेच, मुीं ईतील रेल्वे थिानक पररसरातील रथत े रे्रीवाला मकु्त 
राहण्याकरीता ननरीक्षर्ाखाली ठेवण्यात आल्याचे  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेमार्ण त कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अिोला महानगरपाशलिेच्या सभेतील ननयमबाहय  
ठरािाांची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(८) * ११९६७ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड, श्री.विप्लि बाजोररया : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६७११ ला हदनाांि ३ माचच, २०२१ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपाभलकेच्या ददनाींक १ जानेवारी, २०१७ त े ३१ डडसें र, 
२०२० पयतंच्या कालावधीत पार पडलेल्या सभेतील कामकाजाची चौकशी 
करण्याची मागर्ी थिाननक लोकप्रनतननधीनी शासनाकड ेमाहे डडसें र, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ाचा चौकशी अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश 
शासनाने ववभागीय आयकु्त, अमरावती याींना ददले होत,े त्यानसुार ववभागीय 
आयकु्त, अमरावती याींनी शासनास सादर केलले्या अहवालामध्ये ददनाींक     
१ जानेवारी, २०१८ त े ३१ डडसें र, २०२० या कालावधीत पार पडलेल्या 
सवणसाधारर् सभेत चौकशी सभमतीने २१० ठरावा ा त चुका झाल्याचे मींजूर 
केले असनू सभेतील १३९ ठराव ननलींब त केल्याचे तसेच याप्रकरर्ी आधिणक 
अननयभमतता झाल्याचे व त्या ा त आजी-माजी महापौर, तत्कालीन सभापती 
व तत्कालीन आयकु्ताींववरोधात गनु्हे दाखल करण्या ा त नमदू केले होत,े    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अकोला महानगरपाभलकेचे लेखा पररक्षर् सन २०१९ पासनू 
करण्यात आले नाही, सन २०१३ त ेसन २०१७ या ५ वषाणचे लेखा पररक्षर् 
एकाच वेळेस करण्यात आले होत,े सन २०१३ त े सन २०१९ या लेखा 
पररक्षर्ामध्ये ऑडड्रने अनेक त्रटु्या काढूनही त्याची पतुणता करण्या ा त 
अकोला महानगरपाभलकेला कळवनूही त्याची पतूणता करण्यात आली नाही, 
तसेच सन २०१३ त े सन २०१९ या कालावधीमध्ये अकोला 
महानगरपाभलकेच्या गरैकारभारामळेु आधिणक नकुसान झाल्याचे लेखा 
पररक्षर्ामध्ये नमदू केले असनू या ा त कोर्तीही कायणवाही करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यासींदभाणत शासनाने आयकु्त, अकोला महानगरपाभलका याींना 
ददनाींक १४ जानेवारी, २०२२ पयतं खलुासा सादर करण्याचे आदेभशत केले 
आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अकोला महानगरपाभलका सभेतील ननयम ाहय ठरावाप्रकरर्ी 
शासनास खुलासा सादर करुन महानगरपाभलकेचे पनु्हा लेखापररक्षर् 
करण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 अकोला महानगरपाभलकेच े सन २०१३ त े २०१७ या कालावधीतील 
लेखा पररक्षर् करण्यात आले असनू उपस्थित करण्यात आलेल्या ७६ 
पररच्छेदापकैी २२ पररच्छेद ननकाली काढण्यात आले असनू उवणररत ५४ 
पररच्छेदाीं ा त अनपुालन अहवाल महालेखाकार कायाणलयास सादर करण्याची 
कायणवाही अकोला मनपा थतरावर प्रािम्याने सरुू आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे महानगरपाशलिेतील उप मुख्य लेखा ि वित्त अधधिारी या 
पदाांिरील पदोन्नतीची प्रकक्रया राबविण्याबाबत 

  

(९) * ११८१६ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सरेुश धस : सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परेु् महानगरपाभलका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवाींचे वगीकरर्) ननयम, 
२०१४ अन्वये परेु् महानगरपाभलका प्रशासनाच्या अभभप्रायानसुार ववधी 
सभमती व मखु्य सभा याींची मान्यता घे न शासनास प्रथताव पाठवनू उप 
मखु्य लेखा व ववत्त अधधकारी पदाच्या ननयमामध्ये दरुुथती केली होती,      
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महाराषर शासन ननर्णय क्र. पीएमसी-३०१९/प्र.क्र.१०८/नवी-२२, 
ददनाींक ३ ऑगथ्, २०२० नसुार परेु् महानगरपाभलका प्रशासनाने उप मखु्य 
लेखा व ववत्त अधधकारी पदावर पदोन्नती देण्याची कायणवाही सरुु केली होती, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सरुु केलेली पदोन्नती प्रकक्रया सींपरू्ण कायदेशीर प्रकक्रया 
परू्ण करुनच सरुु केली होती, आणर् त्यानींतर सदर पदोन्नती प्रकक्रया 
िाीं ववण्यासाठी व सेवा प्रवेश ननयमामध्ये पनु्हा दरुुथती करण्यासाठी नव्याने 
प्रशासनाच्या परथपर ववधी व मखु्य सभेने ववसींगत ठराव केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासनाच्या क्र.पीएमसी-२०१२/प्र.क्र. ३६०/नवव-२२, ददनाींक        
१० नोव्हें र, २०२१ च्या पत्रानसुार या ा त शासनाच ेमागणदशणन घे न सदर 
पदोन्नती प्रकक्रया परू्ण कररे् ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) परेु् महानगरपाभलकेच्या प्रथतावास अनसुरुन शासनाच्या ददनाींक 
०३/०८/२०२० च्या शासन ननर्णयान्वये परेु् महानगरपाभलकेच्या 
आथिापनेवरील उप मखु्य लेखा व ववत्त अधधकारी या पदाचे सेवाप्रवेश ननयम 
ननस्श्चत करण्यात आले होत.े 
  याप्रकरर्ी परेु् महानगरपाभलकेने ददनाींक १३/०१/२०२२ च्या पत्रान्वये 
शासनाचे मागणदशणन माधगतले होत.े  
  शासनाच्या ददनाींक ०२/०२/२०२२ च्या पत्रान्वये प्रथततु प्रकरर्ी 
अभभप्राय पाठववण्यात आले असनू त्यानषुींगाने पदोन्नतीची कायणवाही सरुु 
असल्याचे परेु् महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर शहरातील खाजगी बसेसच ेथाांबे शहराबाहेर  
नेण्याबाबतच ेधोरण ठरविण्याबाबत 

  

(१०) * १२५३३ श्री.अशभजजत िांजारी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१२० ला 
हदनाांि ४ माचच, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरात खाजगी  सेस कोर्त्याही दठकार्ी उभ्या केल्या जात 
असनू नागररकाींना याचा नाहक त्रास होत असल्याने सदरहू खाजगी  सेसचा 
िाीं ा शहरा ाहेर नेण्याचा प्रथताव चार वषाणपवूी तयार करण्यात आल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नागपरू शहरातील अनेक भागात वाहतकुीच्या रथत्यावर 
खाजगी वाहने (रॅव्हल्स),  सेस उभी राहतात, यामळेु सदरहू खाजगी  सेसच े
िाीं े शहरा ाहेर नेण्या ा तचे धोरर् ठरववण्यासाठी तत्कालीन नागपरू 
महापौराच्या अध्यक्षतखेाली सभमती थिापन करण्यात आली व त्याअींतगणत ही 
वाहने शहरा ाहेर नेण्याकरीता जागाही ननस्श्चत करण्यात आली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननर्णयाची अींमल जावर्ी झाली नसल्याने नागपरू 
शहरात खाजगी  सचा वावर पनु्हा वाढू लागला असल्याने नागररकाींची 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने खाजगी  सेस चे िाीं े शहरा ाहेर नेण्या ा त कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
 नागपरू महानगरपाभलका क्षेत्रामध्ये खाजगी  सेससाठी जागा 
देरे् ा त महानगरपाभलकेने ददनाींक ०७/१२/२०१९ रोजी झालले्या ववशषे सभेत 
धोरर् ननस्श्चती करण्यासाठी तत्कालीन महापौर याींच्या अध्यक्षतखेाली ५ 
नगरसेवकाींची सभमती गठीत केली आहे. 
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(२) अींशत: खरे आहे. 
 सदर प्रकरर्ी तत्कालीन महापौर याींच्या अध्यक्षतेखालील सभमतीने 
अद्याप अहवाल ददलेला नसनू खाजगी वाहने शहरा ाहेर नेण्याकरीता जागा 
ननस्श्चत करण्यात आलेली नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) नागपरू शहरातील खाजगी रँव्हल्स  सेसची व्यवथिा शहरा ाहेर 
करण्यासाठी महानगरपाभलकेने वाहतकू पोलीस व प्रादेभशक पररवहन 
ववभागास ददनाींक २३/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये ववनींती केली आहे. मा.उच्च 
न्यायालय, मुीं ई, नागपरू खींडपीठ येिे दाखल जनदहत याधचका क्र.५७/२०१० 
व ५/२०१६ च्या अनषुींगाने ववभागीय आयकु्त याींच्या अध्यक्षतखेालील 
सभमतीने ददलेल्या ननदेशानसुार वधाण रोडवरील खापरी नाक्याच्या जागेच े
समतलीकरर् करून,  ाींधकाम करून खाजगी  सेस करीता िाीं े  नववण्याचा 
रुपये १.४८ को्ीचा प्रथताव तयार करण्यात आला असनू त्यानषुींगाने      
उप ववभागीय अधधकारी, नागपरू शहर याींचेथतरावर कायणवाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
बहृन् मुांबई महानगरपाशलिेच्या उद्यानािरीता आरक्षक्षत असलेला भूखांड 

हस्ताांतरीत िरण्यास स्थधगती देण्याबाबत 
  

(११) * १२१०६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ई महानगरपाभलकेच्या ताब्यातील उद्यानाकरीता आरक्षक्षत व 
अनतक्रमर् नसलेला  ाींधकाम योग्य भखुींड ववकासकाला दे न त्या  दल्यात 
ववकासकाकड े असलेला  ाींधकाम अयोग्य व पयाणवरर्ववषयक 
परवानग्या नसलेला भखुींड मुीं ई महानगरपाभलकेने माहूल पींवप ींग थ्ेशनकरीता 
ताब्यात घेतला असल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामळेु ववकासकाला रुपये ५०० को्ीींचा र्ायदा करुन देण्यात 
आलेला असनू सदर भखुींड अदला दली प्रकरर्ात रुपये ५०० को्ीींचा 
गरैव्यवहार झाल्याची तक्रार चारकोप ववधानसभा मतदारसींघाच े
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींचेकड े केली आहे, तसेच या प्रकरर्ाची 
चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई करण्याची व भखुींड अदला दली करण्यास 
थिधगती देण्याची मागर्ी माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाने यापवूी ननगणभमत केलेल्या 
कायद्याप्रमारे् एकदा कुठलाही भखुींड सावणजननक प्रयोजनासाठी अधधग्रहीत 
केला असल्यास पनु्हा तो जमीन मालकाला ककीं वा खाजगी व्यक्तीला देता येत 
नाही असे असतानाही याप्रकरर्ी मा.सवोच्च न्यायालयाच्या कायद्याचे 
उल्लींघन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कारवाई करुन मुीं ई महानगरपाभलकेच्या ताब्यातील 
उद्यानाकरीता आरक्षक्षत भखुींड ववकासकाला देवनू ववकासकाकडील भखूींड 
ताब्यात घेण्याच्या कामास थिधगती देण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१)  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेमार्ण त माहूल पींवप ींग 
थ ्ेशनकरीता माहूल नाल् यालगत असलेल् या कें द्र सरकारच् या मालकीच् या 
सॉल् ् पॅन डडव् हीजनमधील सी.एस.क्र. १४४ या भखूींडाची ननवड केली होती. 
सदर भखूींडाचा आगा  ता ा भमळण्याकरीता सन २०१५ पासनू सॉल् ् 
कभमशनर, जयपरू याींचेकड े महानगरपाभलकेमार्ण त पाठपरुावा करण् यात येत 
असनू, आजतागायत सदर भखूींडाचा ता ा  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेस 
भमळालेला नाही. 
 त्यामळेु महानगरपाभलकेमार्ण त नेमलेल् या ताींबत्रक सल्लागाराींनी पनु् हा 
सवेक्षर् व थ िळ ननरीक्षर् करुन दोन भखूींड ननस्श्चत केले. त्यापकैी एक 
भखुींड क्र. २३३  ी/१ वर खाररु््ी असनू तो नसैधगणक क्षते्रात वसलेला 
असल्यामळेु नाल्याला लागनू असलेला मौज े आणर्क मधील दसुरा भखूींड 
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न.भ.ूक्र. १अ/११ व १अ/१२ हा माहूल पींवप ींग थ ्ेशन  ाींधण्यासाठी 
ताींबत्रकदृषट्या योग् य असल् याचे सल्लागाराींनी महानगरपाभलकेस कळववले. 
सदर पींवप ींग थ्ेशनकरीता १५००० चौ.मी. जागेची आवश्यकता आहे.  
 उपरोक्त न.भ.ूक्र. १अ/११, १अ/१२ हे दोन्ही भखूींड खाजगी मालकीच े
आहेत. या भखूींडामधील १३३९० चौ.मी. क्षेत्रर्ळाची जागा महानगरपाभलकेच्या 
ताब्यात घे न, त्या दल्यात महानगरपाभलकेच्या ताब्यातील उद्यान म्हर्ून 
ववकभसत झालेला न.भ.ूक्र. १अ/१४ या भखूींडामधील १३३९० चौ.मी. जागा, 
ववकासकास देण्याचे महानगरपाभलकेमार्ण त प्रथताववले असनू सदर भखूींडावरील 
आरक्षर् वगळण् याची /  दलण् याची कायणवाही सरुु आहे. परींतु, अद्यापपयतं 
सदर भखुींड महानगरपाभलकेमार्ण त ववकासकास हथताींतरीत करण्यात आलेला 
नाही. 
 न.भ.ूक्र. १अ/११, १अ/१२ या खाजगी मालकीच्या भखूींडावर 
महानगरपाभलका शाळा, प्रािभमक व माध्यभमक शाळा, खेळाच े मदैान व 
पजणन्यजल उदींचन कें द्र याींचे आरक्षर् असनू सदर भखूींड सागरी ककनारा 
ननयींत्रर् क्षेत्र (सी.आर.झेड.) मध्ये  ाधधत आहे. सदर जागेवर कोर्त्याही 
प्रकारचे अनतक्रमर् नसनू या भखूींडामधील १३३९० चौ.मी. जागा 
महानगरपाभलकेस हथताींतरीत करण्याचे प्रथताववत आहे. 
 सदर १३३९० चौ.मी. क्षते्रर्ळाच्या भखूींडावर असलेले, महानगरपाभलका 
शाळा, प्रािभमक व माध्यभमक शाळा व खळेाच े मदैान याींचे आरक्षर् 
ववकासकाच्या अभभन्यासात थिलाींतरीत करण्याच े महानगरपाभलकेमार्ण त 
प्रथताववत आहे. 
 तसेच न.भ.ूक्र. १अ/११, १अ/१२ या भखूींडामधील पजणन्यजल उदींचन 
कें द्र (आर.एम.एस. ६.१) करीता १६१६ चौ.मी. क्षेत्र आरक्षक्षत असनू त ेववकास 
आराखडा २०३४ च् या वगळलेल् या भागात समाववष ् आहे. वगळलेल् या भागास 
शासनाची मींजूरी भमळाल्यानींतर, महानगरपाभलकेमार्ण त जमीन मालकास 
हथ ताींतरर्ीय ववकास हक् क दे न सदर १६१६ चौ.मी. जभम नीचा ता ा घेण् यात 
येर्ार आहे. 

याप्रमारे् पींवप ींग थ ्ेशन  ाींधण् याकरीता महानगरपाभलकेला अनतक्रमर् 
ववरहीत १५००० चौ.मी. जागा उपलब् ध होर्ार आहे. 
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(२) अशा आशयाचे पत्र अभभलेखामध्ये आढळून आले नाही. 
(३) सदर प्रथ तावानसुार, महानगरपाभलकेच् या ताब् यामधील अस्थतत् वातील 
उद्यान/ गीचा या जभमनीच् या  दल् यात उपलब् ध होर्ाऱ या जभमनीवर पजणन् य 
जलउदींचन कें द्राची सवुवधा उभारण् यात येर्ार आहे. सदर उदींचन कें द्र 
उभारण् यात आल् यानींतर मुीं ई शहरातील काही भागाींमधील पावसाळी पाण् याचा 
लवकर ननचरा हो न पार्ी तुीं ण् याच् या समथ येच ेकाही प्रमार्ात ननराकरर् 
हो  शकेल. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मीरा भाईंदर महानगरपाशलिा क्षे्ातील मौजे पेणिर पाडा येथील 
आरएनए शलबटी प्रिल्पातील अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(१२) * १२२५० श्री.सरेुश धस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७४९४ ला हदनाांि    
१० माचच, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मीरा-भाईंदर महानगरपाभलका क्षते्रातील मौजे परे्कर पाडा, सवे नीं र 
२२५ या जागेत मे.आरएनए ब ल्डसण याींच्या मींजूर आरएनए भल ्ी 
प्रकल्पातील अनधधकृत  ाींधकामा ा त ववकासकावर व अनधधकृत 
 ाींधकामावर महाराषर प्रादेभशक नगररचना अधधननयम व महाराषर 
महानगरपाभलका अधधननयमानसुार कारवाई करण्यात आली नसल्याच े माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर अनधधकृत  ाींधकामावर व ववकासकावर कारवाई 
करण्याकड े दलुणक्ष करर्ाऱया आयकु्त, भमरा भाईंदर महानगरपाभलका, 
उपायकु्त, अनतक्रमर् व अनधधकृत  ाींधकाम ननयींत्रर् ववभाग, मीरा-भाईंदर 
महानगरपाभलका, नगर रचनाकार, मीरा भाईंदर महानगरपाभलका याींच्यावर 
महाराषर महानगरपाभलका अधधननयम कलम ३९७ (अ)(२) नसुार कारवाई 
करण्यात आली आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई करण्याची 
मागर्ी लोकप्रनतननधीनी मखु्य सधचव, महाराषर शासन याींचेकड े ददनाींक     
८ एवप्रल, २०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) भमरा-भाईंदर महानगरपाभलका क्षेत्रातील मौजे पेर्कर 
पाडा,स.क्र. २२५ (जुना), ५७ (नवीन) या जागेत ववकासक, मे. आरएनए 
ब ल्डसण याींच्या मींजूर आरएनए भल ्ी प्रकल्पातील मींजूर नकाशानसुार 
इमारतीच्या तळ मजल्यावर भागश: रदहवास वापर दशणववलेला आहे. तिावप, 
तळ मजल्यावरील २६ सदननकामध्ये वाणर्ज्य वापर सरुू आहे,           
ही वथतसु्थिती आहे. 
(२) सदर प्रकल्पातील वाणर्ज्यीक वापरा ा त भमरा-भाईंदर महानगरपाभलकेने 
ददनाींक ०३/०३/२०२१ च्या नो्ीशी अन्वये वाणर्ज्यीक वापर  ींद करण्या ा त 
सवण सीं ींधधताींना कळववले आहे. 
 वाणर्ज्य वापरासाठीची मान्यता भमळण्या ा त वाथतवुवशारद 
मे.थ्ुडीओ आचण याींनी ददनाींक ०४/०५/२०२१ रोजी महानगरपाभलकेस प्रथताव 
सादर केला आहे व तद्नींतर ददनाींक २८/१२/२०२१ रोजी त्रु् ीची पतुणता करून 
सधुाररत प्रथताव सादर केला आहे.  
 सदर प्रथतावाची महानगरपाभलका थतरावर छाननी सरुू असनू 
ननयमानसुार आवश्यक ती कायणवाही करण्यात येर्ार असल्याच,े भमरा-भाईंदर 
महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३) व (४) ददनाींक ०८/०४/२०२१ च ेमा.लोकप्रनतननधीचे पत्र शासनास प्राप्त 
झाले असनू त्यावर आवश्यक ती कायणवाही करण्याच ेआयकु्त, भमरा-भाईंदर 
महानगरपाभलका याींना कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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चांद्रपूर िनवििास महामांडळ, बल्लारपूर िायाचलयाांतगचत  
बाांबू िटाईच्या िामामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१३) * १२४४९ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू वनववकास महामींडळ,  ल्लारपरू कायाणलय अींतगणत सन २०१५-
२०१६ व सन २०१६-२०१७ या दोन वषाणत  नाव् मजुर दाखवनू  ाीं  ू
क्ाईच्या कामामध्ये रुपये १ को्ी ६४ लाखाींचा गरैव्यवहार झाल्याच ेददनाींक 
११ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यवहार करर्ाऱया 
दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) चींद्रपरू वन ववकास महामींडळ महाराषर मयाणददत 
अींतगणत चींद्रपरू प्रदेशाच्या प्रशासकीय ननयींत्रर्ाखाली असलेल्या मध्य चाींदा 
वन प्रकल्प ववभागासीं ींधी आधिणक वषण २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ या 
तीन वषाणत कुपातनू वनोपज ननषकासनाचे कामासीं ींधी अननयभमतता झाली 
असल्याच ेवषण २०१७ मध्ये ननदशणनास आले होत.े प्रथततु प्रकरर्ी वन ववकास 
महामींडळाला रुपये १,९९,४७,८८६/- एवढे आधिणक नकुसान झाल्याचे ननषपन्न 
झाले आहे. 
(२) प्रथततु प्रकरर्ी सीं ींधधत ववभागीय व्यवथिापक, सहाय्यक व्यवथिापक, 
वनपररक्षेत्र अधधकारी, वनपाल व वनरक्षक असे एकूर् २१ अधधकारी/ 
कमणचाऱयाींकडून वसलुपात्र रक्कम रुपये १,९९,४७,८८६/-  ा त ज ा दारी 
ननस्श्चत करण्यात आली आहे. या प्रकरर्ी एकूर् १९ अधधकारी/ 
कमणचाऱयाींववरुध्द भशथतभींग ववषयक कारवाई सरुु करण्यात आली. 
याव्यनतररक्त उक्तप्रमारे् ववत्तीय अननयभमततसेीं ींधी प्रामखु्याने ज ा दार 
असलेले तत्कालीन ववभागीय व्यवथिापक, वन प्रकल्प ववभाग, मध्य चाींदा  
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श्री.पी.एन. वाघ (सेवाननवतृ्त) याींचेववरुध्द भारतीय दींड सींदहता १८६० चे कलम 
४०९, ४६६, ४७१ व ३४ नसुार ददनाींक १७/१०/२०२१ रोजी पोलीस ननरीक्षक, 
पोलीस ठारे्,  ल्लारशाह या पोलीस थ्ेशनमध्ये F.I.R. दाखल करण्यात 
आलेला असनू पोलीसाींमार्ण त पढुील तपास सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सोनपेठ (जज.परभणी) येथील नगरपररषदेिर प्रशासि नेमण्याबाबत 
  

(१४) * १२०६४ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोनपठे (स्ज.परभर्ी) येिील नगरपररषदेवर प्रशासक नेमण्या ा त 
स्जल्हाधधकारी, परभर्ी याींनी सधूचत करुनही प्रशासकाची ननयकु्ती न कररे्, 
ननवडर्ुकीचे उद्दीष् समोर ठेवनू मतदारावर प्रभाव ्ाकर्ारे कायणक्रम घेरे् 
तसेच इतर प्रकरर्ी चौकशी व कायणवाही करावी अशी मागर्ी सोनपठे येिील 
राजकीय कायणकत्यांनी ददनाींक ३१ डडसें र, २०२१ रोजी स्जल्हाधधकारी, 
परभर्ी याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने हेतपूवूणक दलुणक्ष करुन ववद्यमान नगराध्यक्षाींना र्ायदा होईल अशी 
कृती करर्ाऱया सीं ींधधत ज ा दार अधधकारी व यींत्रर्ा याींचेवर कारवाई करुन 
नगरपररषद सोनपेठकडून घेण्यात आलेले ठराव रद्द करण्या ा त कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) शासनाने ददनाींक २७ डडसें र, २०२१ रोजी सोनपठे नगरपररषद येिील 
महाराषर नगरपररषद, नगरपींचायती व औद्योधगक नगरी अधधननयम, १९६५ 
मधील तरतदूी, तसेच कलम ३१७ (३) मधील तरतदूीनसुार सोनपेठ 
नगरपररषदेची मदुत सींपण्याच्या तारखेपासनू म्हर्जेच ददनाींक ०८ जानेवारी, 
२०२२ रोजीपासनू सीं ींधधत उपववभागीय अधधकारी याींची प्रशासक पदी 
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ननयकु्ती करण्या ा त आदेश ननगणभमत केले आहेत. सदर आदेशास अनसुरुन 
स्जल्हाधधकारी, परभर्ी याींनी ददनाींक ०५ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये सोनपठे नगरपररषदेच्या प्रशासक पदी उपववभागीय अधधकारी, 
पािरी याींची ननयकु्ती केली आहे. प्रशासक ननयकु्तीची कायणवाही वधै 
असल्याने या कालावधीमध्ये सोनपेठ नगरपररषदेने केलेले ठराव रद्द 
करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िैभििाडी (जज.शसांधदुगुच) येथील भुईबािडा  
घाट रस््याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(१५) * ११७६५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वभैववाडी (स्ज.भस ींधदुगुण) येिील भईु ावडा घा्ातील रथत्यावर भेगा पडून 
रथता खचल्यामळेु गत ६ मदहने घा्ातनू अवजड वाहतकू परू्णपरे्  ींद 
करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घा्  ींद असल्यामळेु मालवाहतकू करर्ाऱया व प्रवासी 
वाहनाींना करुळ घा्ातनू वळसा घालनू तसेच प्रवाशाींना जादा प्रवास भाड े
देवनू प्रवास करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घा्ातील सींरक्षक भभींतीची दरुवथिा झाली असल्याने अपघात 
होण्याची शक्यता ननमाणर् झाली आहे, सदर घा् मागाणची कें द्रीय तज्ञ 
सभमतीकडून पाहर्ी करण्यात आली असनू दरुुथतीचे काम त्याींच्या 
भशर्ारशीनसुार करण्यात येर्ार असल्याच ेसावणजननक  ाींधकाम ववभागाकडून 
कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
 



25 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने भईु ावडा घा् दरुुथतीचे काम करण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 

जुल ै२०२१ पासनू घा्ातनू अवजड वाहतकू  ींद करण्यात आली आहे. 
 सद्य:स्थितीत घा्रथत्याच्या खचलेल्या लाीं ीमध्ये तात्परुती दरुुथती 
करुन  साची अवजड एकेरी वाहतकू सरुु करण्यात आली आहे. इतर अवजड 
वाहतकू  ींद आहे. 
(३) सदर घा् मागाणची कें द्रीय तज्ञ सभमतीकडून पाहर्ी करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्रश्नाींककत घा् रथता दरुुथतीच ेकाम हे ननकष, मींजूरी व ननधी 
उपलब्धततचे्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
 

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

बहृन् मुांबई महानगरपाशलिेच्या पे ॲण्ड पाकििं ग  
िां ्ाटामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१६) * १२४७० डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  हृन् मुीं ई महानगरपाभलकेच्या पे ॲण्ड पाककंगच ेकीं त्रा् देताना रुपये १०० 
को्ीींचा गरैव्यवहार झाल्याचे ददनाींक ११ जानेवारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  हृन् मुीं ई महानगरपाभलकेने सदर प े ॲण्ड पाककंगचे कीं त्रा् 
मदहला  चत ग्ाला ददल ेअसता, सदर मदहला  चत ग्ाकडून मुीं ईतील 
एका  डया कीं त्रा्दाराने मदहला  चत ग्ाकडून उपकीं त्रा्ाच्या थवरुपात सदर 
कीं त्रा् घे न गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने  हृन् मुीं ई महानगरपाभलकेच्या पे ॲण्ड पाककंग कीं त्रा्ात गरैव्यवहार 
करर्ाऱया दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) ददनाींक ११ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या 
महानगरपाभलकेच्या सभेत  हृन्मुीं ई महानगरपाभलका, ववरोधी पक्षनेता याींनी 
महानगरपाभलकेच्या कायणक्षते्रात “पसैे भरा आणर् वाहने उभी करा” तत्वावर 
देण्यात आलेल्या कीं त्रा्ात मोठ्या प्रमार्ावर भ्रष्ाचार आणर् गरैवापर होत 
असनू महानगरपाभलकेचा महसलू  डुत असल्या ा त हरकतीचा मदु्दा 
उपस्थित केला होता.  
(२) ददनाींक १२/०१/२०२२ रोजीच्या थिाननक वतृ्तपत्रात “मुीं ई महापाभलकेने    
पे ॲण्ड पाककंगचे कीं त्रा् मदहला  चत ग्ाला ददल े असता सदर मदहला 
 चत ग्ाकडून मुीं ईतील एका  डया कीं त्रा्दाराने उपकीं त्रा्ाच्या थवरुपात 
सदर कीं त्रा् घे न गरैव्यवहार केला आहे” अशा आशयाची  ातमी प्रभसध्द 
झाली असल्याचे  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३)  हृन्मुीं ई महानगरपाभलका क्षेत्रातील रथत्यावरील सशलु्क वाहनतळाकरीता 
ई-ननववदामार्ण त महत्तम दर सादर करर्ाऱया २३ मदहला  चत ग् याींची  
ई-ननववदेमार्ण त ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेतील सीं ींधधत ववभागाींकडून रथत्यावरील 
सशलु्क वाहनतळे मदहला  चत ग् थवत: चालववतात ककीं वा कसे या ा त 
खातरजमा करण्याकरीता महानगरपाभलकेमार्ण त आदेश देण्यात आले होत.े 
 त्यानसुार सीं ींधधत ववभागाींनी या ा त गरैव्यवहार होत 
नसल्या ा तची खातरजमा केली असनू, मदहला  चत ग् याींचेमार्ण त 
चालववण्यात येर्ारे सशलु्क वाहनतळाींची वेळोवेळी पाहर्ी करण्याचे ननदेश 
सीं ींधधत ववभाग कायाणलयाींना देण्यात आल्याचे  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने 
कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िाडा (जज.पालघर) येथील शासिीय िायाचलयाच्या  
इमारतीांची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(१७) * १२४९३ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाडा (स्ज.पालघर) येिील ववववध शासकीय कायाणलयाच्या इमारती जुन्या 
व जीर्ण असल्यामळेु इमारतीींची दरुवथिा झाल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीींपकैी काही इमारती १०० वषाणपेक्षा जुन्या 
असल्याने दरुवथिेत असलेल्या इमारतीच्या छपरावर ताडपत्रीचे आवरर् देवनू 
सदर इमारतीींची वारींवार दरुुथती करावी लागत आहे तसेच दरुवथिेत 
असलेल्या शासकीय कायाणलयाच्या इमारतीमधून काम करताींना कमणचाऱयाींच्या 
जीवाला धोका ननमाणर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने वाडा येिील शासकीय कायाणलयाच्या इमारतीींची दरुुथती/नतुनीकरर् 
करण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 वाडा (स्ज.पालघर) येिील ववववध शासकीय कायाणलयाच्या इमारतीींपकैी 
प्रामखु्याने पोलीस थ्ेशन, वाडा व तहभसल कायाणलय, वाडा ही कायाणलये 
जुन्या दगडी  ाींधकामाच्या कौलारु इमारतीत आहेत. पावसाळयातील 
अनतवषृ्ीमळेु कौलारु छपरातनू पाण्याची गळती आढळून येत.े 
(३) सद्य:स्थितीत या इमारतीच्या दरुुथतीकरीता ननधी प्राप्त असनू आवश्यक 
ती दरुुथतीची कामे हाती घेण्यात आली असनू त्वरीत परू्ण करण्याचे ननयोजन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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माहुल (मुांबई) येथील प्रिल्पबाधधत रहहिाशाांच्या स्थलाांतरणाबाबत 
  

(१८) * ११९०६ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.विनायिराि मेटे, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुीं ईतील प्रकल्प ाधधताींना प्रामखु्याने माहुल (मुीं ई) येिे थिलाींतरीत 
केले जात असनू गळक्या इमारती, शौचालयाींची दरुवथिा, १० त े१५ ददवस 
वीज नसरे्, वीजेअभावी पार्ी नसरे्,  सेसची सवुवधा नसरे्, पररसरात 
 ाजारपेठ नसरे् इ. कारर्ाींमळेु रदहवाश्याींची गरैसोय होत असनू पररसरातील 
दवूषत वातावरर्ामळेु रदहवाशी क्षय, कॅन्सर, त्वचा रोग इ. ववववध आजाराींनी 
त्रथत झाल्याच े ददनाींक ८ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहुल (मुीं ई) येिील दवूषत वातावरर्ामळेु १६०० घराींचे कुलाण 
येिील एचडीआयएल कॉलनीमध्ये थिलाींतर कररे् ा त तीन ददवसात ननर्णय 
घेण्याचे आश्वासन शासनाने थिाननक नागररकाींना ददनाींक ८ जानेवारी, २०२२ 
रोजी ददले असनू १६ ददवसानींतरही नागररकाींच े थिलाींतर झाले नसल्यामळेु 
त्याींना अनेक गरैसोयीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने माहुल येिील १६०० घराींचे कुलाण येिील एचडीआयएल कॉलनीमध्ये 
थिलाींतर कररे् ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
 ----------------- 

  
राज्यातील महानगरपाशलिा, नगरपाशलिा तसेच नगरपांचायतीच्या 

शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांना विमा सांरक्षण देण्याबाबत 
  

(१९) * १२३३८ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कोरोनाग्रथताींचा सव्हेक्षर् करण्यासाठी महानगरपाभलका, 
नगरपाभलका व नगरपींचायत मधील भशक्षक व भशक्षकेतर कमणचारी याींची 
ननयकु्ती केली असनू कोरोना सींसगाणच्या पाश्वणभमूीवर घरोघरी जा न 
नागररकाींच्या आरोग्याची तपासर्ी करण्याचे काम करण्यात आल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कोरोना सींसगाणची जागनतक महामारीची साि पसरल्याने 
आपत्कालीन सेवेत असलले्या इतर ववभागातील कमणचाऱयाींना रुपये ५० 
लाखाच े ववमा सींरक्षर् देण्यात आले असनू महानगरपाभलका, नगरपाभलका, 
नगरपींचायतीच्या भशक्षक व भशक्षकेतर कमणचाऱयाींना ववमा सींरक्षर् देण्यात 
आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने आपत्कालीन पररस्थितीत काम करर्ाऱया महानगरपाभलका, 
नगरपाभलका, नगरपींचायतीच्या भशक्षक व भशक्षकेतर कमणचाऱयाींना PPE 
कीट्स उपलब्ध करुन देण्यासह रुपये ५० लाखाच े ववमा सींरक्षर् देण्या ा त 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, अींशत: खरे आहे.  
(२) व (३) नाही, हे खरे नाही.  
 शासन ननर्णय क्र.सींकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/नवव-२०, ददनाींक ०४/०८/२०२१ 
मध्ये नमदु तरतदूीनसुार राज्यातील नागरी थिाननक थवराज्य सींथिामधील 
आरोग्य सेवा सीं ींधधत कमणचाऱयाींव्यनतररक्त अन्य सवण कमणचारी जे कमणचारी 
कोरोना सािीमध्ये कोरोना  ाधीताींचे सवेक्षर् कररे्, शोध घेरे्, माग काढरे्, 
प्रनत ींध, चाचर्ी, उपचार व मदतकायण याींच्याशी सीं ींधधत कतणव्य  जावताना 
कोरोनाची लागर् हो न मतृ्य ूझालेला आहे, अशा कमणचाऱयाींना रुपये ५० लक्ष 
ववमा कवच/सानगु्रह सहाय्य अनदुान योजना लाग ू केली आहे. त्यानसुार 
महानगरपाभलकेच्या भशक्षक/भशक्षकेतर कमणचारी याींना सदर योजना लाग ूहोत.े  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील असांघटीत क्षे्ातील दलुचक्षक्षत घटिाांसाठी  
म्हाडाची घरे राखीि ठेिण्याबाबत 

  

(२०) * १२५७२ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महाराषर गहृननमाणर् व क्षेत्रववकास प्राधधकरर् (म्हाडा) च्या सोडतीद्वारे 
असींघ्ीत क्षेत्रातील कामगार, मजुर, भाजीवाल,े रे्रीवाल,े ररक्षावाले याींच्यासह 
ततृीयपींिी, ज्येषठ नागररक आणर् ॲभसड हल्ल्यातील मदहलाींसाठी थवतींत्र 
आरक्षर् (राखीव घरे) देण्याची भशर्ारस म्हाडा सोडत ननकष सभमतीने 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सभमतीचा अहवाल सात वष ेमींजूरीच्या प्रनतक्षेत असल्याने 
समाजातील उपरोक्त घ्क हक्काच्या घरापासनू वींधचत रादहले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने म्हाडा सोडत ननकष सभमतीने सादर केलेल्या अहवालातील 
भशर्ारशीींवर ननर्णय घे न समाजातील दलुणक्षक्षत घ्काींसाठी म्हाडाची राखीव 
घरे ठेवण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) व (२) म्हाडा सदननकाींच्या सोडती सींदभाणतील 
ववववध अडचर्ीींच्या अनषुींगाने श्री.सरेुश कुमार (माजी उप लोकायकु्त, 
महाराषर शासन) याींची सभमती गदठत करण्यात आली होती. सदर सभमतीने 
म्हाडा प्राधधकरर्ास अहवाल सादर केला आहे. 
(३) व (४) सदर अहवालाच्या अनषुींगाने म्हाडा प्राधधकरर्ाच्या ववचाराधीन 
आहे.  
  

----------------- 
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ितचिनगर (जज.ठाणे) भागात वििासिाने नाल्यािर  
बेिायदेशीररर्या स्लॅब टािून रस्ता बाांधल्याबाबत 

  

(२१) * १२४५३ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वतणकनगर (स्ज.ठारे्) भागात म्हाडाचा लआे ् असलेल्या दठकार्ी 
ववकासकाने  ाींधलले्या इमारतीतील वाहनाींना ये-जा करण्यासाठी पाभलकेच्या 
नाल्यावर ववनापरवानगी  केायदेशीरररत्या थलॅ  ्ाकून रथता तयार केल्याच े
माहे डडसें र, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची चौकशी करण्यासाठी पाभलकेच्यावतीने चार 
जर्ाींची चौकशी सभमती नेमण्यात आली असनू चौकशी सभमतीचा अहवाल 
येईपयतं ववकासकास ओसी देण्यात येव ू नयेत असे आदेश महापौर, ठारे् 
महानगरपाभलका याींनी ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाचा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला आहे 
काय, त्यानसुार कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) ववकास प्रथताव क्र. S०४/००२२/१० अींतगणत मौज े
मास्जवड ेसव्हे क्र. २१० (प)ै वतणकनगर, म्हाडा अभभन्यासातील इमारत क्र.३३ 
चे पनु ांधर्ीचा प्रथताव मींजूर असनू, मींजूर आराखडयानसुार भखूींडालगत 
४०.०० मी. रुीं द ववकास योजना रथता आहे. सदर रथता ववकभसत झालेला 
नसनू, सदर रथत्यामध्ये अस्थतत्वातील नाला आहे. 
 सदर नाल्यावर भागश: Cantilever Slab (कार भलफ्् येिे 
वाहनाींच्या जाण्या-येण्याकरीता)  ाींधण्यास ददनाींक ०७/०५/२०२१ रोजी 
परवानगी देण्यात आल्याची  ा  ठारे् महानगरपाभलकेने कळववली आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरर्ी ठारे् महानगरपाभलकेने चौकशी सभमती नेमली आहे. 
सदर चौकशी सभमतीचा अहवाल अद्याप अप्राप्त असल्याची  ा  ठारे् 
महानगरपाभलकेने कळववली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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



32 

मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने मे.मििं टाईल ॲडव्हटाचयझझांग 
या खाजगी जनसांपिच  सांस्थेची ननयुक्तती िेल्याबाबत 

  

(२२) * १२२२८ श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरर्ाने (एमएमआरडीए) थवत:चा 
थवतींत्र जनसींपकण  ववभाग असतानाही मे.मकं्ाईल ॲडव्ह्ाणयणझींग या खाजगी 
जनसींपकण  सींथिचेी ननयकु्ती करुन पशैाींचा गरैवापर केल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनाकाळात प्रकल्पाच ेकाम सींि गतीने सरुु असतानाही या 
सींथिेवर दोन वषाणत रुपये ५ को्ी २१ लाख खचण करण्यात आला असनू दर 
मदहन्याला रुपये २१ लाख ७० हजार अदा केले जात असल्याचे ननदशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींथिेला आजतागायत ददलले्या कोट्यवधी रुपयाींच्या 
कामाचे ऑडड् करण्या ा त मा.मखु्यमींत्री, मा.उपमखु्यमींत्री, मा.नगरववकास 
मींत्री व महानगर आयकु़् याींना मादहती अधधकार कायणकत े श्री.अननल 
गलगली याींनी ननवेदन ददललेे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मे.मकं्ाईल ॲडव्ह्ाणयणझींग या खाजगी सींथिेला काम देर्ाऱया 
अधधकाऱयाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) महाराषर शासनाच्या सामान्य प्रशासन ववभागाच्या 
शासन ननर्णय ददनाींक १२ ऑक््ो र, २०१७ अन्वये शासनाच्या ववववध 
ववभागाींच्या योजनाींसाठी प्रभसद्धी तसेच जादहरात ववषयक काये पार 
पाडण्यासाठी जादहरात सींथिाींची सचूी प्रभसध्द केली आहे. सदर सचूीींमधील 
मदुद्रत, दृकश्राव्य आणर् श्राव्य माध्यमाींच्या कामाींकरीता सींवगण-अ मधील ११ 
मोठ्या सींथिाींमधून ववहीत पध्दतीने तलुनात्मकररत्या मे. मकं्ाईल 
ॲडव्ह्ाणयणझींग या सींथिचेी ननयकु्ती मुीं ई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरर्ासाठी सोशल भमडडया आणर् प्रसारमाध्यमाच्या कामाकरीता 
करण्यात आलेली आहे. 
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(२) मे. मकं्ाईल ॲडव्ह्ाणयणझींग या सींथिेला ददनाींक १५/०७/२०१९ त ेददनाींक 
१८/०८/२०२१ या कालावधीत समुारे रूपये ५.२१ को्ी इतकी रक्कम अदा 
करण्यात आलेली आहे. सदरची रक्कम कामाच्या थवरूपानसुार अदा करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) मुीं ई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरर्ाचे महालेखापरीक्षक 
कायाणलयाकडून वधैाननक लेखापरीक्षर् करण्यात येत.े त्यामळेु सदर सींथिेला 
काम देर्ाऱया अधधकाऱयाची चौकशी करुन कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद् भवत 
नाही. 

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

राज्यातील नगरपाशलिा / नगरपांचायतीांच्या सहायि  
अनुदानात िाढ िरण्याबाबत 

  

(२३) * १२३१८ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनातरे् सवण कमणचाऱयाींना महागाई भत्ता लाग ूकरण्या ा त ददनाींक  
७ ऑक््ो र, २०२१ रोजी शासन आदेश ननगणभम त करण्यात आला असनू 
महागाई भत् त्याचा दर १७ ्क्के वरुन २८ ्क्के वाढ करण्यात आला आहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महागाई भत्ता लाग ू केल्यानींतर नगरपररषदाींना देण्यात 
येर्ाऱया सहायक अनदुानात वाढ करुन वाढीव महागाई भत् त्याची रक्कम 
समायोस्ज त करता येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहायक अनदुानात वाढ न केल्यामळेु माहे ऑक््ो र त े
डडसें र मदहन्यात सहायक अनदुानाच्या रक्कमेत घ् होवनू कमणचाऱयाींच े
भववषयननवाणह ननधी, व्यवसाय कर व एल.आय.सी. कमणचारी पतसींथिा याींना 
३ मदहन्याींपासनू रक्कम अदा कररे् शक्य होत नसल्यामळेु सीं ींधधत 
नगरपररषदेने आयकु्त सींचालक, नगरपररषद प्रशासन याींना अनेक पत्राद्वारे 
सहायक अनदुानात वाढ करुन र्रकाची रक्कम अदा करण्या ा त कळववले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नगरपाभलका / नगरपींचायतीींना देर्ाऱया सहायक अनदुानाव वाढ 
करुन र्रकाची रक्कम देण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे.  

ददनाींक ०७/१०/२०२१ रोजीच्या ववत्त ववभागाच्या शासन ननर्णयानसुार 
राज्य शासकीय कमणचारी व इतर पात्र कमणचाऱ याींना मींजूर महागाई भत्त्याचा 
दर ददनाींक ०१/०७/२०२१ पासनू १७ ्क्के वरून २७ ्क्के वाढ करण्यात 
आला आहे. 
(२) हे खरे नाही.  

नगरववकास ववभागाच्या ददनाींक ३१/०८/२००९ रोजीच्या शासन 
ननर्णयान्वये राज्यातील नगरपररषद कमणचाऱयाींना शासनाकडून देण्यात येर्ारे 
जकात अनदुान व महागाई भत्ता अनदुान  ींद करुन नगरपाभलका सहाय्यक 
अनदुान देण्या ा त ननर्णय घेतला आहे.  
 सदर शासन ननर्णयातील तरतदूीनसुार नगरपाभलका सहायक 
अनदुानाच्या रक्कमेत दरवषी १० ्क्के वाढ अनजु्ञेय आहे.  
(३) वाढीव सहायक अनदुान भमळण्या ा त काही नगरपररषदाींनी नगरपररषद 
प्रशासन सींचालनालयाकड ेमागर्ी केलेली आहे हे खरे आहे.  
 तिावप, नगरववकास ववभागाच्या ददनाींक ३१/०८/२००९ रोजीच्या 
शासन ननर्णयामध्ये नगरपररषद/ नगरपींचायती याींना ववतरीत केलेले सहायक 
अनदुान ववननयोग करण्यासाठी प्रािम्यक्रम ठरववले आहेत. त्यानसुार 
नगरपररषद कमणचाऱयाींचे माभसक वेतन व भते्त, ननवतृ्त नगरपररषद कमणचाऱयाींच े
सेवाननवतृ्ती वेतन व भते्त प्राधान्याने देरे् नमदु आहे. तसेच सहायक 
अनदुानाचा ववननयोग वेतन व ननवतृ्तीवेतनासाठी प्राधान्याने करण्या ा त 
सींचालनालयाने देखील आदेश ननगणभमत केले आहेत.  
 सहायक अनदुानापेक्षा वेतन व ननवतृ्ती वेतनाचे दानयत्व अधधक 
असल्यास सीं ींधधत नगरपररषद / नगरपींचायतीींनी त्याींच्या थवननधीतनू 
त्यासाठी प्राधान्याने तरतदू कररे् आवश्यक आहे. 
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(४) नगरपररषदाींना सहायक अनदुान देण्या ा त नगरपररषद प्रशासन 
सींचालनालयाने सादर केलेल्या तपशीलानसुार ववत्त ववभागाकड े अनतररक्त 
सहायक अनदुानाची मागर्ी केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यात पांतप्रधान आिास योजनेच्या प्रिल्पास  
जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२४) * ११९९६ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगा ाद स्जल््यात पींतप्रधान आवास योजनेच्या अींमल जावर्ीसाठी 
महानगरपाभलकेकड े ८२ हजार अजण प्राप्त झाले असनू महसलू ववभागाकडून 
जागा उपलब्ध न झाल्यामळेु प्रकल्प सरुु झाला नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पास जागा भमळण्या ा त गत पाच वषाणपासनू 
महानगरपाभलकेकडून सातत्याने मागर्ी केली जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन पींतप्रधान आवास 
योजनेच्या प्रकल्पास जागा उपलब्ध करुन देण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
 या योजनेंतगणत घ्कननहाय ८०,५१८ अजण प्राप्त झाल ेआहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 या घ्काींतगणत गहृप्रकल्प उभाररे् करीता सन २०१८ पासनू 
जभमनीचा शोध घेण्यात येत होता. 
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(३) स्जल्हाधधकारी, औरींगा ाद याींनी ददनाींक ८/०२/२०२२ च्या आदेशानसुार 
मौजे नतसगाींव येिील १५.०५ हे.आर., मौजे पडगेाव येिील ३.१६ हे.आर. व 
मौजे हसुणल येिील १.०२ हे.आर. अस ेक्षेत्र रुपये १,९२,३००/- इतक्या रकमेचा 
भरर्ा केल्यानींतर उपलब्ध करुन ददल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

बहृन् मुांबई महानगरपाशलिा क्षे्ातील िाळिेश्िर येथील हद शलजांड 
टॉिरच्या बाांधिामात अननयशमतता झाल्याबाबत 

  

(२५) * १२७२२ 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)  हृन् मुीं ई महानगरपाभलका क्षते्रातील वाळकेश्वर या उच्चभ्र ू वथतीतील 
सी.एस.क्र.११४ या भखूींडावरील दद भलजींड ्ॉवरच्या  ाींधकामात अनेक 
अननयभमतता झाल्या असतानाही सदर इमारतीला  हृन् मुीं ई 
महानगरपाभलकेकडून भोगव्ा प्रमार्पत्र ददल्याचे ननदशणनास आले आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भखूींडावर  ोगस ७२ भाडकेरु दाखवनू एर्.एस.आय. चा 
र्ायदा घेतल्याच्या प्रकरर्ाचा चौकशी अहवाल लाचलचुपत प्रनत ींधक 
ववभागाकड ेप्रलींब त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाककंग आरक्षर् उठववण्याच्या मो दल्यात महानगरपाभलकेला 
 ाींधून द्यावयाच्या पाककंग लॉ्चा वापर सावणजननक प्रयोजनासाठी केला जात 
नसनू ववकासकाने रर्ेल माके्च्या नावाखाली खाजगी सपुर  झार थ्ोअर 
सरुु केले आहे, तसेच इमारतीच्या चहु ाजुींना र्ायर र्ायद्ींग व्हेदहकल 
जाण्यासाठी मोकळी जागा ठेवलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अननयभमततचेी तक्रार ववरोधी पक्षनेत,े महाराषर 
ववधानपररषद याींनी ददनाींक १२ ऑक््ो र, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषी ववकासकावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) वाळकेश्वर, मुीं ई येिील सी.एस. क्र. ११४ या 
भखूींडावरील दद भलजींड ्ॉवरच्या  ाींधकामास मींजूर आराखडयानसुार झालेल्या 
 ाींधकामास ददनाींक ३१/०५/२०१० रोजी तळघर ( ेसमें्) + लोअर ग्रा ीं ड + 
अपर ग्रा ीं ड व ददनाींक २२/१०/२०१० रोजी ४ त े३२ मजले या भागाचा अींशत: 
भोगव्ा प्रमार्पत्र देण्यात आले आहे. 
(२) सदर प्रकरर् ददनाींक २३/१२/२०१९ रोजी  ींद करण्यात आल्याचे गहृ 
ववभागाने कळववले आहे. 
(३) सदर इमारतीत वाहनतळ आणर् महानगरपाभलकेच ेरर्ेल माके्  ाींधून त े
ददनाींक ३०/०८/२०१० रोजी ववकासकामार्ण त  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेस 
हथताींतरीत केलेले आहे. 
 सदर इमारतीमधील तळघरामध्ये  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेच े
सावणजननक वाहनतळ असनू त्याच े व्यवथिापन  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेमार्ण त करण्यात येत आहे. 
 इमारतीच्या तळमजल्यावरील रर्ेल माके् हे  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेच्या मालकीचे आहे. सदर दठकार्ी महानगरपाभलकेच्या 
प्रकल्प ाधीताींस पयाणयी जागा देण्यात आल्या असनू, सदर दठकार्ी अनजु्ञेय 
व्यवसाय करण्यास  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेमार्ण त परवाना देण्यात आला 
आहे. 
 तसेच, सदर इमारतीस र्ायर र्ाय्ीींग ा त अस्ग्नशमन दलाच ेना-
हरकत प्रमार्पत्र देण्यात आले असल्याचे  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने 
कळववले आहे. 
(४) सदर इमारतीतील अनधधकृत  ाींधकामा ा त मा.ववरोधी पक्षनेत,े 
ववधानपररषद याींनी ददनाींक १२/१०/२०२१ रोजी केलेली तक्रार  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेस प्राप्त झाली असनू, त्याींना ददनाींक ११/११/२०२१ व ददनाींक 
२६/११/२०२१ रोजी उत्तर देण्यात आले असल्याच े हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने 
कळववले आहे. 
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(५) सदर इमारतीमधील अनधधकृत  ाींधकामास  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेमार्ण त महाराषर प्रादेभशक ननयोजन व नगररचना अधधननयम 
१९६६ च्या कलम ५३(१) अन्वये ददनाींक ३०/१०/२०१२ रोजी नो्ीस 
 जावण्यात आली. तसेच, सदर इमारतीमधील सवण  ाींधकाम इमारतीच्या 
मींजूर आराखडयाप्रमारे् पवूणवत करण्याकरीता इमारतीच ेववकासक व सोसाय्ी 
याींना महाराषर प्रादेभशक ननयोजन व नगररचना अधधननयम १९६६ चे कलम 
५३(६)( ी) अन्वये ददनाींक २६/०८/२०१३ रोजी आदेश  जावण्यात आले. 
 तिावप, नो्ीसधारकाने अनधधकृत  ाींधकाम ननयभमत करण्याकरीता 
सादर केलेला प्रथताव महानगरपाभलकेने नामींजूर केल्यामळेु  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेमार्ण त ववकासक व सोसाय्ी ववरोधात मल ार दहल पोलीस 
ठारे् येिे ददनाींक १९/१२/२०१५ रोजी महाराषर प्रादेभशक ननयोजन व 
नगररचना अधधननयम १९६६ च ेकलम ५३(७) अन्वये तक्रार दाखल करण्यात 
आली व ददनाींक १७/०१/२०१७ रोजी नो्ीसधारकाींववरोधात गनु्हा दाखल 
करण्याकरीता मींजुरी देण्यात आली.  
 सदर कारवाईववरोधात नो्ीसधारकाींनी मा.मुीं ई शहर व नगर ददवार्ी 
न्यायालयात ख्ला क्र. ३९५/२०१७ दाखल केला असनू, सदर प्रकरर् 
न्यायप्रववष् आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पाटोदा (ता.अमळनेर, जज.जळगाि) िनपररक्षे्ाांतगचत  
अिैध िकृ्षतोड होत असल्याबाबत 

  

(२६) * ११८७० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्ोदा (स्ज.जळगाव) वनपररक्षते्राींतगणत वनपररक्षेत्र अधधकारी याींच्या 
दलुणक्षामळेु अमळनेर येि ेअवधै वकृ्षतोड होत असल्याचे ददनाींक १ जानेवारी, 
२०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पा्ोदा येिील वनपररक्षेत्र अधधकारी याींचे सीं ींधधताींसो त 
आधिणक सींगनमत असल्यामळेु अवधै वकृ्षतोड रोखण्याकड े दलुणक्ष करीत 
असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अमळनेर येिील वनपररक्षते्रात अवधै वकृ्षतोड करर्ाऱयाींवर तसेच 
त्याींना सहकायण करर्ाऱया पा्ोदा वनपररक्षते्र अधधकाऱयाींवर कारवाई करुन 
अवधै वकृ्षतोड रोखण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) नाही. 
 सदरहू अमळनेर तालकु्यामध्ये मौजे पा्ोदा नावाच ेगाव नसनु मौज े
पातोडा या गावाचा समावेश आहे. मौजे पातोडा येिे वनक्षेत्र नाही. सदर गाव 
वनक्षेत्र पारोळा याींचे अधधनथत क्षेत्रात मोडत.े मौज े पातोडा येिे ददनाींक 
१/०१/२०२२ च्या समुारास अवधै वकृ्षतोडीच्या घ्ना ननदशणनास आल्या 
नाहीत.  
(२) नाही. 
(३) पारोळा वनपररक्षते्रात ननयतक्षेत्रात वेळोवळेी वनपाल, वनरक्षक गथत 
करीत असतात. वनपररक्षते्र अधधकारी पारोळा अवधै वकृ्षतोडकड ेदलुणक्ष करीत 
असल्याच े आढळून आले नाही. तसेच नागररकाींना वनगनु्हयाींची मादहती 
देण्याकरीता १९२६ हा हेल्पलाईन क्रमाींक कायणरत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गुजरिाडी (जज.पुणे) येथील आांबील ओढ्यािरील  
पुलाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(२७) * १२९४८ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गजुरवाडी भागातील वाघजाईनगर कात्रज, (स्ज.परेु्) येिील आीं ील 
ओढयावरील पलुाची दरुवथिा हो न पलू धोकादायक झाल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोंढवा-येवलेवाडी क्षेबत्रय कायाणलयाच्या हद्दीमध्ये असलेल्या 
पलुाच्या  ाजूला असलेले लोखींडी अगँल तु् लेले असल्याने पलु कोसळून 
अपघात होण्याची शक्यता ननमाणर् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर पलुाची दरुुथती 
करण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) गजुरवाडी भागातील वाघजाईनगर येिील 
आीं ील ओढ्यावरील पलु ससु्थितीत आहे, तिावप, पलुाचे लोखींडी रेभल ींग 
अींशत: नादरुुथत झाले आहे, ही वथतसु्थिती आहे. 
(३) पलुाचा पररसर हा नव्याने परेु् महानगरपाभलकेमध्ये समाववष् गजुरवाडी 
येिे आहे.  
 नाल्यावरील सदर पलु ससु्थितीत आहे, तिावप, पलुाच्या कडचे्या 
सींरक्षक लोखींडी रेभल ींगचा काही भाग तु् लेला आहे.  
 त्यानषुींगाने तात्परुती सरुक्षारक्षक  ाींधर्ी करण्यात आलेली असनू 
पलुाच्या ना-दरुुथत रेभल ींगच ेदरुुथतीचे काम तातडीने करुन घेण्यात येत आहे, 
असे परेु् महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रायगड जजल््यातील रस््याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(२८) * १३१५० श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०८२६ ला हदनाांि 
२२ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड स्जल््यात सन २०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ या वषाणत 
अनतवषृ्ीमळेु तसेच परूामळेु स्जल््याच्या अनेक भागातील ग्रामीर् मागण, 
स्जल्हा मागण व राज्य मागाणवरील रथत्याींची दरुवथिा झाली आहे, ग्रामीर् 
भागातील तसेच आददवासी वाडया/वथत्याींवर जार्ारे रथत े नादरुुथत असनू 
काही दठकार्ी रथत ेपरूाच्या पाण्याने वाहून गेल्याचे ननदशणनास आले आहे,   
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रथत े नादरुुथत असल्यामळेु दळर्वळर्ाच्या दृष्ीने 
ग्रामथिाींना व वाहनाींधारकाींना प्रवास कररे् गरैसोयीच े व धोकादायक झाल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रायगड स्जल््यातील रथत्याींची दरुुथती करण्या ा त कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अनतवषृ्ीमळेु रथत ेक्षनतग्रथत झाल,े हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. रथत्याींची आवश्यक दरुुथती करण्यात आली असनू, 
वाहतकूीस ससु्थितीत ठेवण्यात आले आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

माझगाांि (मुांबई) येथील एम.ए. रेशसडन्सी या इमारतीच्या  
बाांधिामात अननयशमतता झाल्याबाबत 

  

(२९) * १२८५२ श्री.शशशिाांत शश ांदे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माझगाींव (मुीं ई) येिील नेस ी् मागाणवरील एम.ए. रेसीडने्सी इमारतीच े
 ाींधकाम सरुु असनू सदर इमारत  ाींधकाम प्रकल्पाच्या नकाशामध्ये सदर 
रथता ६.३५ मी्र इतक्या रुीं दीचा दाखववण्यात आला असताना ववकासकाने 
सदर रथता अत्यींत अरुीं द केल्यामळेु रुग्र्वादहकासधु्दा त्या रथत्यातनू जात 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमारत  ाींधकाम करताींना अडसर ठरत असलले्या तिेील 
मींददराची जागा  दलनू सदरहू मींददर अन्य दठकार्ी थिलाींतरीत करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी कारवाई करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी 
तत्कालीन मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींना ददनाींक २४ जलु,ै २०१९ रोजी 
ननवेदन ददले आहे तसेच मा.गहृननमाणर् मींत्री याींनी ददनाींक १९ माचण, २०२० 
रोजी आयकु्त, मुीं ई महानगरपाभलका याींना आदेश ददले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषी ववकासकावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) ववकासकाने सदर रथता अरुीं द केला नाही, अस े
 हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(२) इमारत  ाींधकाम करताींना सदर मींददर तिेचे ठेवण्यात आले असनू, 
त्याचा च्ईक्षेत्र ननदेशाींक राखीव ठेवण्यात आला आहे असे  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३) सदर पत्राची पोच आयकु्ताींच्या कायाणलयात आढळून आली नाही असे 
 हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िरळी (मुांबई) िोळीिाड्यातील मजच्िमाराांच्या  
मागण्या मान्य िरण्याबाबत 

  

(३०) * १२११८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरळी (मुीं ई) कोळीवाडयातील मस्च्छमाराींनी त्याींच्या पारींपाररक व 
रोजगाराींच्या हक्काच्या सींरक्षर्ासाठी कोथ्ल रोड प्रकल्पामध्ये उभारण्यात 
येर्ाऱया पलुामध्ये असर्ाऱया दोन वपलर मधील अींतर ६० ऐवजी २०० मी्र 
ठेवावे अशी मागर्ी शासनाकड े केल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक ४ जानेवारी, २०१७ च्या सीआरझेड मान्यता 
एमसीझेडएमने मुीं ई महानगरपाभलकेने प्रकल्पाचे  ाींधकाम सरुु असताना 
मासेमारीस कोर्ताही धोका ननमाणर् होर्ार नाही याची काळजी घ्यावी अशी 
अ् घातली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचप्रमारे् कें दद्रय पयाणवरर् खात्याने ददनाींक १ मे, २०१७ 
रोजी ददलेल्या सीआरझेड मान्यतते प्रकल्पकत्याणने पलु तयार करताींना मान्य 
केल्याप्रमारे् वपलरमध्ये योग्य अींतर ठेवावे जेरे्करुन मस्च्छमाराींच्या  ो्ीींना 
वाहतकूीसाठी त्रास होर्ार नाही, असे नमदू केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वरळी कोळीवाडयाींच्या ववकासाची कामे अनेक वषांपासनू 
प्रलींब त असनू वरळी कोळीवाडयाींसाठी शासनाने एखादी थपेभशअल थकीम 
(डीसीआर अींतगणत) रा वनू ववकास करण्याची मागर्ी थिाननकाींनी 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींकड े माहे डडसें र, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने वरळी कोळीवाडयाींतील मस्च्छमाराींच्या मागण्या मान्य करुन 
कोथ्ल प्रकल्पाींतगणत असर्ाऱया पलुाींमधील दोन वपलर मधील अींतर ६० 
ऐवजी २०० मी्र करण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ददनाींक ११ मे, २०१७ रोजी पयाणवरर् खात्याने ददलेल्या सीआरझेड 
मान्यता पत्रामध्ये  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने मान्य केल्याप्रमारे् 
मस्च्छमाराींच्या  ो्ी जा  शकतील एवढया अींतराचे नौकानयन थपॅन असलेले 
पलू  ाींधावे असे नमदू केले असल्याचे  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने कळववले 
आहे. 
(४) अशा आशयाच्या ननवेदनाची नोंद आढळून आली नाही. 
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(५) भारतीय मानक क्रमाींक ४६५१ मधील तरतदुीींनसुार तसेच महाराषर 
मेरी्ाईम  ोडणनसुार इींडडयन वॉ्रवेज ॲिोरर्ी ऑर् इींडडयाच्या मागणदशणक 
तत्वानसुार दोन खाीं ाींमधील ६० मी्र अींतर वरळी येिील मस्च्छमार नौका 
ये-जा करण्यासाठी आवश्यकतपेेक्षा अधधक आहे, तसेच महाराषर कोथ्ल 
ववभाग व्यवथिापन प्राधधकरर्ाच्या तज्ञानसुार देखील सदर ६० मी्र अींतर हे 
चार माधगणका  ो् वाहतकुीसाठी परेुल इतके असल्याचे  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
बुलढाणा नगरपररषदेच्या दशलत िस्ती ननधीचा गैरिापर झाल्याबाबत 

  

(३१) * ११८१९ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  लुढार्ा नगरपररषदेतील तत्कालीन मखु्याधधकारी याींनी  लुढार्ा शहर 
नगरपाभलका कायणक्षते्रात दभलतवथती नसलेल्या भागात आधिणक लाभाकरीता 
दभलतवथतीसाठी असलेल्या ननधीचा गरैवापर केल्याच ेमाहे ऑक््ो र, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दभलतवथती ननधीचा गरैवापर तत्कालीन मखु्याधधकारी 
नगरपररषद,  लुढार्ा याींनी केल्याने याप्रकरर्ी प्रशासनाकड े अनेक तक्रारी 
प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१)  लुढार्ा शहरातील दभलत वथत्याींसाठी प्राप्त झालेला 
ननधी इतरत्र खचण करुन ननधीचा अपहार झाल्याची थिाननक नागररकाींनी 
ददनाींक ०४/१०/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये, महाराषर ववधानमींडळ अनसुधूचत 
जाती कल्यार् सभमती याींच्या  लुढार्ा दौऱयाच्या वळेी सभमतीस तक्रार सादर 
केली होती. 
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(२) व (३) महाराषर ववधानमींडळ अनसुधूचत जाती कल्यार् सभमतीने 
त्याींच्याकड े तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर त्यासींदभाणत शहरातील काही कामाींना 
भे्ी दे न खालील कामाीं ा त आक्षेप नोंदववले:- 

अ) IDBI  ँक त ेगव्हाड (पाण्याच्या ्ाकीपयतं) व पढेु श्री.परुाणर्क 
याींचे घरापयतं ॲप्रोच रथता. 

 ) ववषर्ूवाडीतील ॲप्रोच रथता. 
क) साववत्री ाई रु्ले नगर येिील कामे. 

 सदरचे आक्षेप सहाय्यक आयकु्त, समाजकल्यार्  लुढार्ा 
याींच्यामार्ण त स्जल्हाधधकारी,  लुढार्ा याींना प्राप्त झाले. या ा त 
स्जल्हाधधकारी,  लुढार्ा याींनी चौकशी केली. 
 नागरी दभलत वथती सधुारर्ा योजनेंतगणत मागणदशणक तत्वे शासन 
ननर्णय, नगरववकास ववभाग ददनाींक ०५/०३/२००२ अन्वये देण्यात आली असनू 
त्यामधील तरतदुीनसुार अनसुधूचत जाती व नव ौध्द याींच्यासाठी आरक्षक्षत 
प्रभाग तसेच अनसुधूचत जाती व नव ौध्द नागररकाींचे प्रमार् जिेे तलुनेत 
अधधक आहे, तिेे प्राधान्याने या योजनेची काम ेहाती घेण्याची तरतदू आहे. 
 वरीलप्रमारे् शासन ननर्णय ददनाींक ०५/०३/२००२ मधील तरतदू व 
उक्त कामाींचे थवरुप ववचारात घे न, स्जल्हाधधकारी,  लुढार्ा याींनी ददनाींक 
२०/०९/२०१६ व ददनाींक १७/१२/२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये कामाींना प्रशासकीय 
मान्यता ददली आहे. तसेच उक्त कामे ज्या दठकार्ी प्रथताववत केली होती, 
त्या भागातील अनसुधूचत जातीची लोकसींख्या सन २०११ च्या जनगर्नेनसुार 
३९३ इतकी आहे. तसेच उक्त दठकार्ी प्रथताववत केलेले पोच रथत्याच ेकाम 
हे थिाननक लोकप्रनतननधी व नागररकाींच्या मागर्ीप्रमारे् अनसुधूचत जाती 
वथतीला लाभ देण्याच्यादृष्ीने व तिेील अनसुधूचत जातीची लोकसींख्या 
ववचारात घे न प्रथताववत करण्यात आले आहेत, असे स्जल्हाधधकारी, 
 लुढार्ा याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्य शासनाच्या िेगिगेळया विभागातील पद भरतीच्या परीक्षा 
महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामाफच त घेण्याबाबत 

  

(३२) * १२५३६ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.विक्रम िाळे, श्री.राजेश राठोड, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या ववभागाच्या पदभरतीसाठी होत असलेल्या 
परीक्षाींमध्ये गरैप्रकार होत असल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे डडसें र, २०२१ मध्ये म्हाडा भरती परीक्षेतील गरैप्रकारात 
कीं त्रा्दार कीं पनीचा सींचालक तसेच खाजगी थपधाण परीक्षा वगणचालकाींचाही 
सहभाग असल्याचे ननदशणनास आल्याने राज्यातील शासकीय ववभागाच्या 
परीक्षा महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातनू घेण्याची मागर्ी ववववध 
ववद्यािी सींघ्नाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पदभरती प्रकक्रयेतील गरैप्रकार रोखण्यासाठी राज्यातील शासकीय 
ववभागाच्या परीक्षा महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या पररक्षेप्रमारे् घेण्या ा त 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
 
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१), (२) व (३) म्हाडा प्राधधकरर्ातील ताींबत्रक/ अताींबत्रक 
सींवगाणतील पद भरतीची परीक्षा मे.जीए. सॉफ््वेअर ्ेक्नॉलॉजी प्रा.भल. या 
कीं पनीमार्ण त ददनाींक १२/१२/२०२१ पासनू घेण्यात येर्ार होती. तिावप, 
कीं पनीचे सींचालक डॉ.वप्रतीश देशमखु याींनी गोपननयतचेा भींग केल्यामळेु 
त्याींना व अन्य दोन सािीदाराींना परेु् साय र पोभलसाींनी ददनाींक ११/१२/२०२१ 
रोजी अ्क केली व त्याींच्याववरुध्द र्ौजदारी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. तसेच सदर कीं पनीला काळ्या यादीत ्ाकण्या ा तची कायणवाही सरुु 
आहे. 
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 म्हाडा प्राधधकरर्ातील ताींबत्रक/ अताींबत्रक पदे भरण्यासाठी ्ी.सी.एस. 
कीं पनीमार्ण त ददनाींक ३१/०१/२०२२ त े ददनाींक ०९/०२/२०२२ या कालावधीत 
परीक्षा घेण्यात आली आहे. 
 राज्यातील शासकीय ववभागाच्या परीक्षा MPSC मार्ण त 
घेण्या ा तची ननवेदने शासनास प्राप्त झाली आहेत. त्याअनषुींगाने सामान्य 
प्रशासन ववभागामार्ण त आवश्यक कायणवाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

उरण (जज.रायगड) तालुक्तयातील द्रोणाधगरी नोडमधील सीआरझडे 
क्षे्ातील इमारतीांच्या अनधधिृत बाांधिामाबाबत. 

  

(३३) * १२९०८ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरर् (स्ज.रायगड) तालकु्यात भसडकोच्या माध्यमातनू द्रोर्ाधगरी नोडची 
ननभमणती झालेल्या दठकार्ी सीआरझेड कायदा लाग ू असनू  ाींधकामास 
परवानगी नसतानाही सदर दठकार्ी अनेक ववकासकाींनी इमारती उभारुन 
त्याची ववक्री सरुु असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  ेकायदा इमारती उभारर्ाऱया ववकासकाींववरुध्द तक्रारी करुनही 
त्याींचेवर कारवाई होत नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ववनापरवानगी इमारती उभारर्ाऱया ववकासकाींवर तसेच त्याींना 
सहकायण करर्ाऱया प्रशासनातील दोषी अधधकाऱयाींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 उरर् (स्ज.रायगड) तालकु्यात द्रोर्ाधगरी नोडमधील सीआरझेड क्षेत्रात 
अनधधकृत  ाींधकामाीं ा त भसडकोस माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 



48 

(२) हे खरे नाही. 
(३) भसडकोकडून अनधधकृत  ाींधकामाच्या अनषुींगाने महाराषर प्रादेभशक आणर् 
नगर रचना अधधननयम, १९६६ मधील तरतदुीनसुार कारवाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
शमरा भाईंदर महानगरपाशलिेच्या आयुक्तत पदािर बेिायदा िरण्यात 

आलेली ननयुक्तती रद्द िरणेबाबत 
  

(३४) * १२३०४ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आयकु्त, भमरा भाईंदर महानगरपाभलका याींची आयकु्त पदावर  ेकायदा 
ननयकु्ती करण्यात आली असनू एमएमआरडीए क्षेत्रातील महानगरपाभलका 
आयकु्त पदावर ननयकु्तीसाठी महाराषर शासनाचे धोरर्, शासन ननर्णय, 
शासन पररपत्रके, शासन आदेश, शासन ननयम, मागणदशणक तत्त्वाींच ेउल्लींघन 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपायकु्त वथत ू व सेवा कर याींची आयकु्त, भमरा भाईंदर 
महानगरपाभलका या पदावर  ेकायदा ननयकु्ती केल्याप्रकरर्ी मखु्य सधचव, 
महाराषर शासन याींचेकड े ददनाींक ८ एवप्रल, २०२१ रोजी केलेल्या तक्रार 
अजाणवर कोर्तीही कायणवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपाभलका मखु्याधधकारी सींवगाणतील आयकु्त/अनतररक्त 
आयकु्त पद भषूववलेले व नगर पाभलका प्रशासनाचा प्रदीघण अनभुव असलेले 
अधधकारी याींना आयकु्त न करता सेल ्ॅक्स अधधकारी सींवगाणतील 
महानगरपाभलका प्रशासनातील अनभुव नसलेल्या अधधकाऱयाींना आयकु्त/ 
अनतररक्त आयकु्त पदी नेमर्ूक करण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने आयकु्त, भमरा भाईंदर महानगरपाभलका या पदावर  ेकायदा 
करण्यात आलेली ननयकु्ती रद्द कररे् ा त कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 महाराषर महानगरपाभलका अधधननयमातील कलम ३६ नसुार आयकु्त, 
महानगरपाभलका या पदाींवर ननयकु्ती करण्यात येतात. 
 अधधननयमातील तरतदूीनसुार श्री.ढोले याींची ननयकु्ती ववहीत पध्दतीने 
सक्षम प्राधधकरर्ाच्या मान्यतनेे करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) आयकु्त, भमरा-भाईंदर महानगरपाभलका या पदावर ववहीत 
पध्दतीने अधधननयमातील तरतदूीनसुार ननयकु्ती झाली असल्याने प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर महानगरपाशलिेस पुरिठा िेलेल्या स्टेशनरी ि वप्रटीांग 
साहह्याच्या देयिातील गैरव्यिहाराबाबत 

  

(३५) * १२३२१ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपाभलकें तगणत परुवठा करण्यात आलेल्या थ्ेशनरी व 
वप्र्ीींग सादहत्यात रुपये ६७ लाखाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे ददनाींक १५ डडसें र, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू महानगरपाभलकेतील थ्ेशनरी गरैव्यवहारामळेु ववत्त व 
लेखा ववभागातील कामे  ींद पडली असनू त्यामळेु शहरातील ववकासकामेही 
 ींद असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीनसुार 
दोषी अधधकाऱयाींवर कारवाई करुन नागपरू शहरातील ववकासकामे 
करण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
 नागपरू महानगरपाभलकेच्या आरोग्य ववभागाींतगणत महाल औषधी 
भाींडार येिे ववववध सादहत्याचा परुवठा करर्ाऱ या कीं त्रा्दाराींनी ४१ देयके 
 नाव् थवाक्षरी करून ववत्त ववभागास परथपर सादर करून देयके पारीत 
करण्यात आली असल्याचे ननदशणनास आल ेआहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरर्ाशी सीं ींधधत कमणचारी याींना पोभलसाींमार्ण त अ्क करण्यात 
आली आहे. तसेच सदर कमणचाऱयाींना ननलींब त करण्यात आले आहे. 
त्याचप्रमारे् सदर प्रकरर्ी प्रशासकीय थतरावर अनतररक्त आयकु्त (सामान्य) 
याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत सभमतीच्या अहवालानसुार सदर प्रकरर्ाशी 
सीं ींधधत अधधकारी/कमणचारी याींची ववभागीय चौकशी महानगरपाभलका थतरावर 
करण्यात येत आहे. या व्यनतररक्त महानगरपाभलकेच्या महासभेमार्ण त 
महाराषर महानगरपाभलका अधधननयमातील कलम ३० अन्वये सत्तापक्ष नेता 
याींच्या अध्यक्षतखेाली सभमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बोरीिली येथील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील  
पशुिैद्यिीस अधधिारी पद ररक्तत असल्याबाबत 

  

(३६) * ११७९३ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.ननलय नाईि, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश 
िराड, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ईतील  ोरीवली येिील सींजय गाींधी राषरीय उद्यानात परू्णवेळ 
पशवुदै्यकीय अधधकारी उपलब्ध नसल्यामळेु सन २०२१ मध्ये 
प्राणर्सींग्रहालयातील २१ प्राण्याींचा उपचाराअभावी मतृ्य ूझाल्याचे माहे डडसें र, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्राणर्सींग्रहालयातील प्राण्याींची दैनददन तपासर्ी कररे्, 
आजारी ककीं वा जखमी प्राण्याींवर उपचार कररे्, प्राण्याींसाठी येर्ाऱया 
खाद्याच्या गरु्वते्तची तपासर्ी कररे् इ. जा ा दाऱया पार पाडण्यासाठी सींजय 
गाींधी राषरीय उद्यानात पशवुदै्यकीय अधधकारी तिे े२४ तास वाथतव्य असरे् 
आवश्यक असतानाही परू्ण वेळ पशवुदै्यकीय अधधकाऱयाींची पदे ररक्त 
ठेवण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, सन २०२१ मध्ये मतृ पावलेल्या २१ प्राण्याींचा अहवाल 
पशसुींवधणन ववभागाने शासनास सादर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक् त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींजय गाींधी राषरीय उद्यानात परू्णवेळ पशवुदै्यकीय अधधकाऱयाींच े
पद भरण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात ये आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) सींजय गाींधी राषरीय उद्यान,  ोरीवली येिे सन २०२१ 
मध्ये १३ वन्यप्राण्याींचा प्रामखु्याने वधृ्दापकाळाने व ककण रोग या नसैधगणक 
कारर्ाींमळेु तर पावसाळयाच्या काळात सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील 
आददवासी पाडयाींमध्ये थिाननक  कऱयाींपासनू मगृववहारातील ८ चौभश ींगा 
जातीच्या प्राण्याींना Peste Des Petits Ruminants (PPR) या 
ववषार्ुजन्य रोगाच े सींक्रमर्ामळेु अशा एकूर् २१ वन्यप्राण्याींचा मतृ्य ू
झाल्याचे ननदशणनास आले आहे. त्यामळेु आजारी जनावराींच्या उपचाराकरीता 
मुीं ई पशवुदै्यककय महाववद्यालयातील तज्ज्ञाींचा सल्ला घे न आददवासी 
पाडयाींमध्ये असलेल्या सवण पाळीव  कऱयाींचे लसीकरर् करण्यात आले आहे. 
(२) राज्यात वन ववभागातील पशवुदै्यकीय अधधकारी हे पद भरण्याकरीता 
सेवाप्रवेश ननयम ननस्श्चत करण्याची कायणवाही शासन थतरावर सरुू आहे. 
(३) सींजय गाींधी राषरीय उद्यान,  ोरीवली येि े सन २०२१ मध्ये मतृ 
पावलेल्या २१ वन्यप्राण्याींचा अहवाल पशसुींवधणन ववभागाने सींजय गाींधी 
राषरीय उद्यान प्रशासनास सादर केला आहे. 
(४) राज्यात वन ववभागातील पशवुदै्यकीय अधधकारी हे पद भरण्याकरीता 
सेवाप्रवेश ननयम ननस्श्चत करण्याची कायणवाही शासन थतरावर सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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ठाणे स्माटच शसटी योजनेतील गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(३७) * १२४९६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठारे् स्जल््यात रा ववण्यात आलेल्या थमा ण् भस्ी योजनेत झालले्या 
गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश कें द्र शासनाकडून राज्याच्या मखु्य 
सधचवाींना ददनाींक ६ जानेवारी, २०२२ रोजी पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी गरैव्यवहाराींची चौकशी करुन ददनाींक         
२७ जानेवारी, २०२२ पयतं प्रत्यक्ष कृती अहवाल पाठववण्याचे आदेश देण्यात 
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
ठारे् थमा ण् भस्ी योजनेतील गरैव्यवहारा ा तचा चौकशी अहवाल कें द्र 
शासनास पाठववण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) ठारे् थमा ण् भस्ी योजनेतील 
गरैव्यवहाराच्या चौकशीच्या अनषुींगाने मखु्य सधचव कायाणलयास ददनाींक     
६ जानेवारी, २०२२ रोजी कें द्र शासनाकडून ई-मेल सींदेशाव्दारे पत्र प्राप्त झाल ेआहे. 
 सदर पत्राच्या अनषुींगाने आयकु्त, ठारे् महानगरपाभलका याींचकेडून 
अहवाल मागववण्यात आलेला आहे. 
 ----------------- 
  

गडधचरोली जजल््यातील हत्ती िॅम्पच ेसांिधचन िरण्याबाबत 
  

(३८) * १२२३६ श्री.राजहांस शस ांह, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) कमलापरू आणर् आलापल्ली (स्ज.गडधचरोली) येिील ७ हत्ती ररलायन्स 
ग्रपुच्या वतीने गजुरातमधील प्राणर्सींग्रहालयात पाठववण्यात येर्ार 
असल्यामळेु कमलापरू येिील हत्ती कॅम्पचे अस्थतत्व धोक्यात आल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कमलापरूमधील हत्तीींच्या पालनपोषर्ासाठी शासनामार्ण त 
वेळेवर ननधी भमळत नसरे्, हत्तीींच्या आरोग्याची काळजी/तपासर्ी घेण्यासाठी 
परेुसे मनषु़ ळ व पशवुदै्यकीय अधधकारी नसरे् इ. कारर्ाींमळेु सदर 
कॅम्पमधील हत्तीींच्या तीन वपल्लाींचा देखभाल-ननगरार्ी अभावी आजाराने मतृ्य ू
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कमलापरू व आलापल्ली येिील हत्तीची देखभाल, ननगरार्ी व 
काळजी घेवनू हत्ती कॅम्पच ेसींवधणन करण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही, 
 राज्यात चींद्रपरू स्जल् ्यात  ो्ेझरी व गडधचरोली स्जल््यात पाताननल 
व कमलापरू येिे हत्ती कॅम् प अस्थतवात आहेत. सदर कॅम्प दगुणम वन क्षेत्रात 
स्थित असल्यामळेु ज्या हत्तीींना वधृ्दत्वामळेु व हरवपस या ववषार्ुच्या 
धोक्यामळेु सातत्याने वदै्यकीय उपचाराची आवश्यकता आहे अशा एकूर् १३ 
हत् तीींना राधे कृष र् े्ंपल एभलर्ीं ् रथ ्, स्ज.जामनगर, गजुरात येिील  चाव 
कें द्रात पाठववण् या ा त ननर्णय घेण्यात आला आहे. सदर कें द्रामध्ये हत्तीींच े
सींगोपन करण्याकरीता आवश्यक सवुवधा जसे की हत्तीींसाठी प्रभशक्षक्षत 
पशवुदै्यकीय अधधकारी असलेले रुग्र्ालय, प्रभशक्षक्षत महावत व हत्तीींना 
ठेवण्यासाठी पयाणप्त जागा आहे. त्या अनषुींगाने हत्तीींना राधे कृष र् े्ंपल 
एभलर्ीं ् रथ ्, स्ज.जामनगर, गजुरात येिील  चाव कें द्रात पाठववण् या ा त 
हत् ती प्रकल् प ववभाग, पयाणवरर्, वन व वातावरर्  दल मींत्रालय, भारत 
सरकार आणर् कें द्रीय प्राणर्सींग्रहालय प्राधधकरर् याींचे नाहरकतीचे पत्र प्राप्त 
झाल ेआहे. तिावप, अद्याप एकही हत् ती गजुरात येिे पाठववण् यात आलेला नाही. 
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 कमलापरू हत् ती कॅम् पचे महत् व तसेच थ िाननक लोकाींच् या भावना 
याींचा आदर करुन कमलापरू हत् ती कॅम् प, भसरोंचा वनववभाग येिील ४ हत् ती 
तिेेच कायमथ वरुपी ठेवनू कमलापरू हत् ती कॅम् प भववष यातही कायणरत राहर्ार 
आहे. 
(२) व (३) कमलापरू हत् ती कॅम् प, भसरोंचा वनववभाग व पाताननल हत् ती 
कॅम् प, आलापल् ली वन ववभाग हे गडधचरोली स्जल् ्यातील दरुथ ि वनक्षेत्रात 
वसलेले आहेत. तरी सधु्दा हत् तीींच् या देखभालीसाठी व औषधोपचारासाठी 
तसेच ननयभमत तपासर्ीसाठी चींद्रपरू येिील पशवुदै्यकीय अधधकारी याींना दर 
१५ ददवसातनू एकदा तपासर्ी करीता  ोलावण् यात येत.े 
 कमलापरू हत् ती कॅम् प, भसरोंचा वनववभागात ३ महावत व १ 
चाराक्र थ िायी पदावर कायणरत असनू आवश्यकतनेसुार थिाननक रोजींदारी 
मजुराींमार्ण त हत्तीींचे पालनपोषर् व देखभाल-ननगरार्ी करण्यात येत.े 
 कमलापरू येि े ददनाींक २९/०६/२०२० रोजी एका हत् तीच् या वपल् लाचा 
सेप् ्ीसेभमया व ्ॉक् सेभमया (Septicemia and toxaemia, occurred due 
to catabolic destruction of heavy muscles leads to toxaemia 
and complicated by chronic venous congestion) तसेच २ वपल् लाींचा 
ऑगथ् २०२१ मध् ये हरवपस व् हायरस (EEHV) यामळेु औषधोपचारा दरम् यान 
मतृ् य ूझाल्याच ेचौकशी दरम्यान ननदशणनास आले आहे. 

तिावप, ननधी अभावी हत् तीींच् या पालनपोषर् व औषधोपचारात 
कोर्तीही कमतरता राहर्ार नाही याची दक्षता घेण्यात येत.े तसेच राज्यात 
वन ववभागातील पशवुदै्यकीय अधधकारी / महावत / चाराकापी ही पदे 
भरण्याकरीता सेवाप्रवेश ननयम ननस्श्चत करण्याची कायणवाही शासन थतरावर 
सरुू आहे. 
(४) ववलीं  झालेला नाही. 
 

----------------- 
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पोखरी ते माळहहिरा (जज.यितमाळ) रस््याच े 
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(३९) * १२३६० श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोखरी आणर् माळदहवरा (स्ज.यवतमाळ) या दोन गावाींना जोडर्ाऱया 
रथत्याचे डाीं रीकरर् करण्यास सावणजननक  ाींधकाम ववभागाद्वारे मींजूरी 
देण्यात आली असनू सदर रथत े  ाींधकामाकरीता रुपये २ को्ी एवढ्या 
ननधीस मींजूरी भमळून रथत्याचे कामास सरुुवात झाली असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याचे डाीं रीकरर्ाच ेकाम ननकृष् दजाणचे झाले असनू 
डाीं रीकरर्ाचा िर हाताने सधु्दा ननघत असल्या ा तची तक्रार माळदहवरा 
येिील नागररकाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रथत्याचे ननकृष् दजाणच े काम करर्ारे दोषी कीं त्रा्दार व दोषी 
अधधकारी/कमणचारी याींचेवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या ा तचे वतृ्त दै. लोकमत या वतृ्तपत्रात ददनाींक १० जानेवारी, २०२२ च्या 
अींकात प्रसारीत झाले होत.े  
(३) व (४) अधीक्षक अभभयींता, दक्षता व गरु् ननयींत्रर् मींडळ, अमरावती याींच े
मार्ण त चौकशी आदेभशत करण्यात आली असनू, चौकशी अहवालातील 
ननषकषाणनसुार पढुील उधचत कायणवाही करण्यात येईल. सद्य:स्थितीत सदर 
लाीं ीमधील रथत्याची दरुुथती कीं त्रा्दाराकडून करुन घेण्यात आली आहे. 
 

----------------- 
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रािेत (जज.पुणे) येथील रस््याांची दरुिस्था झाल्याबाबत 
  

(४०) * १२९४९ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रावेत (स्ज.परेु्), वाल्हेकरवाडी प्रभाग क्र.१७, ब जलीनगर येिील ओम 
चौक त ेगरुुद्वारा चौकादरम्यान ददनाींक ५ जानेवारी, २०२२ रोजी उद्घा्न 
झालेल्या थव.सरसेनाध्यक्ष जनरल ब पीन रावत भयुारी मागाणचे डाीं रीकरर्ाची 
खडी ननघनू रथत्याची दरुवथिा झाल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रथत्याचे ननकृष् दजाणचे काम करर्ाऱया ठेकेदार व प्रशासनातील 
दोषी अधधकाऱयाींवर कोर्त कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) या ा त दैननक लोकमत या वतृ्तपत्रामध्ये ददनाींक 
१२/०१/२०२२ रोजी  ातमी आली होती, हे खरे आहे.  
 तिावप, थव.सरसेनाध्यक्ष जनरल ब वपन रावत भयुारी मागाणवरील 
रथता ससु्थितीत असनू डाीं रीकरर्ाची खडी ननघनू रथत्याची दरुवथिा झालेली 
नाही, असे वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलकेने कळववले आहे.  
(२) सदर भयुारी मागाणच्या पोहोच रथत्याच्या गरुूव्दाराकडील  ाजूस 
रथत्याच्या कडनेे पार्ीपरुवठ्याची गरुूत्वदा  नभलका व जलनन:सारर् 
ववभागाची लाईन गेली आहे.  
 सदर नभलकाींच्या गळतीमळेु रथत्याच्या तीव्र उताराच्या  ाजूस 
पाण्याचा प्रवाह ददसनू येतो.  
 उपरोक्त गळती असलेल्या पाण्याच े क्षते्र वगळून डाीं रीकरर्ाच े
अथतरीकरर् करण्यात आल ेहोत.े  
 गळती असलेल्या भागामध्ये जभमनीत पार्ी मरुलेले असल्याने 
डाीं रीकरर्ाच ेकाम करण्यात आलेले नाही.  
 सदर दठकार्ी पाण्याच्या नभलकाींची गळती दरुूथती करण्याच े
प्रायोजन आहे. 
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 तद्नींतर रथत्याच्या डाीं रीकरर्ाचा अींनतम िर देण्याचे काम परू्ण 
करण्यात येर्ार आहे, असे वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलकेने कळववले आहे.  
  सदर रथत्यावरील पाण्याींच्या नभलकाींची दरुूथती करून रथत्याच्या 
डाीं रीकरर्ाचे काम तातडीने परू्ण करण्या ा त आयकु्त, वप ींपरी धचींचवड 
महानगरपाभलका याींना सचूना देण्यात आलेल्या आहेत.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

शहाड (जज.ठाणे) गािठाण येथे हहांदसू् मशानभूमी बाांधण् यािरीता  
िन विभागाची जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४१) * १२७५० श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहाड (स्ज.ठारे्) गावठार् येिे दहींदथू मशानभमूी  ाींधण् याकरीता येिील 
वन ववभागाची ५ गुींठे जागा उपलब् ध करण् यासाठी एर्.सी.ए. (वन सींवधणन 
अधधननयम) अींतगणत ववभागीय वन अधधकारी, ठारे् याींना प्रथ ताव सादर 
करण् या ा तचे पत्र थ िाननक लोकप्रनतननधी याींनी आयकु् त, कल् यार्-डोंब वली 
महानगरपाभलका याींना ददनाींक ९ नोव् हें र, २०२१ रोजी वा त् यासमुारास ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोर्तीही कायणवाही केली नाही,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शहाड (स्ज.ठारे्) गावठार् येिे दहींदथू मशानभमूी  ाींधण् याकरीता वन 
ववभागाची जागा उपलब्ध करुन देण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) “उल्हासनगर महानगरपाभलकें तगणत शहाड (स्ज.ठारे्) 
गावठार् येि े दहींद ूथमशानभमूी  ाींधण्याकरीता वन ववभागाची ५ गुींठे जागा 
उपलब्ध करण्यासाठी वन सींवधणन अधधननयम (एर्.सी.ए.) अींतगणत ववभागीय 
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वन अधधकारी, ठारे् याींना प्रथताव सादर कररे्” अशा ववषयाचे पत्र थिाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ०७/०५/२०२१ व २८/११/२०२१ रोजी आयकु्त, 
उल्हासनगर महानगरपाभलका याींना सादर केल ेहोत.े 
(२) व (३) सदर जागा वन ववभागाच्या अखत्याररत असनू उल्हासनगरच्या 
मींजूर ववकास आराखडयानसुार “मनोरींजनासाठी खुली जागा (आरक्षर् क्रमाींक 
८)” या आरक्षर्ाखाली समाववष् आहे. त्यामळेु मा.लोकप्रनतननधी याींच्या 
मागर्ीच्या अनषुींगाने यिोधचत कायणवाही करण्या ा त ववभागीय वन 
अधधकारी, ठारे् याींना अवगत करण्यात आले असल्याचे उल्हासनगर 
महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

भाांडिेाडी (जज.नागपूर) येथील डांजम्पांग ग्ाांउडमुळे पररसरातील  
नागररिाांच ेआरोग्य धोक्तयात आल्याबाबत 

  

(४२) * १२५२९ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाींडवेाडी (स्ज.नागपरू) येिे डस्म्पींग ग्राउीं ड असल्याने सदर पररसरातील 
वथत्याींमधील नागररकाींना डींस्म्पींग ग्रा डचा त्रास होत असनू नागररकाींना 
ववववध आजाराींची लागर् हो न त्याींचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे माहे 
डडसें र, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने भाींडवेाडी येिील डस्म्पींग ग्राउीं ड इतर दठकार्ी थिलाींतररत 
करण्या ा त तसेच डींस्म्पींग ग्रा ड मळेु त्रास हो  नये याकरीता उपाययोजना 
करण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 तिावप, डींस्म्पींग ग्रा ीं डचा त्रास हो  नये म्हर्ून महानगरपाभलकेकडून 
कचऱयावर  ायोकल्चर तसेच जींतनुाशकाची र्वारर्ी करण्यात येत असनू 
जुन्या कचऱयावर प्रकक्रया करून, गॅस व्हेंद्ले्र प्रकक्रया करून, मातीचे 
आच्छादन करून पयाणवरर् सींतलुनाकरीता दहरवळ तयार करण्याचे काम परू्ण 
झाले आहे. घन कचरा प्रकक्रया कें द्रामध्ये दैनींददन येर्ाऱया १५०-२०० TPD 
ताज्या कचऱयावर मे. साई  ायो ऑगेननकस ् याींचेद्वारे प्रकक्रया करून 
खतननभमणती करण्यात येत आहे. सकु्या कचऱयाचे ववलगीकरर् करून 
पनु:प्रकक्रया करण्यात येत आहे. सदर कचऱयावर प्रकक्रया केल्यानींतर 
ननघर्ाऱया Inert material चे ववल्हेवा् भाींडवेाडी येिील सायींद्कर्क लँड 
कर्ल्डमध्ये करण्यात येत आहे. तसेच जुन्या जमा कचऱयाचे  ायोमायनन ींग 
करण्याकरीता महानगरपाभलका थतरावर कायणवाही करण्यात येत असनू 
याद्वारे ५३ एकर पकैी ३० एकर जागा मोकळी करण्यात येत आहे. डींस्म्पींग 
ग्रा ीं ड मधील दगुधंीसींदभाणत ननरी व नागपरू महानगरपाभलका याींच्यामध्ये 
एकबत्रतपरे् अभ्यास करण्यात येत असनू दगुधंी ा त हॉ्थपॉ् ॲनेभलसीस 
असेसमें्, काम्प्रेंभसव कम्पोस्जशनल ॲनेभलसीस, ्ेक्नालॉजीची ननवड, शॉ ण् 
्मण आणर् लाँग ्मण ॲक्शन प्लान  ा त एक वषाणची कायणपध्दती ननस्श्चत 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबई महानगरपाशलिेतील स्िच्ि सिेक्षण २०२१ च्या  
िामाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४३) * १२२४३ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुीं ई महानगरपाभलकेमार्ण त ननयमाींचे उल्लींघन करुन सींगनमताने 
घनकचरा ववभाग, सावणजननक  ाींधकाम ववभागाींनी ननयम ा्य कामे करुन 
(कें द्रीय दक्षता आयोगाच्या मागणदशणक तत्त्वाींववरुध्द) गरैव्यवहार केला आहे,   
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, थवच्छ सवेक्षर् २०२१ मध्ये भभ ींती रींगवरे् या कामासाठी 
आयकु्त, नवी मुीं ई महानगरपाभलका याींच्या मान्यतनेसुार ननववदा न काढता 
रुपये ३ त े४ लाखाींच्या इतक्या कमी रकमेच्या ननववदा काढून एका प्रभागास 
रुपये ३ को्ीींची कामे ददली आहेत तसेच सदरहू कामे माहे माचण, २०२१ पयतं 
करुन कामाींच्या ननववदा ददनाींक १ एवप्रल, २०२१ नींतर प्रभसध्द करुन त्याींची 
देयके काढून गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घनकचरा ववभागात थवच्छ सवेक्षर् २०२१ मध्ये ववभाग 
प्रमखु हे प्रनतननयकु्ती वरील अधधकारी श्री.राजाळे याींना महानगरपाभलकेत ३ 
वेळेस प्रनतननयकु्तीवर ननयम ा्यपरे् प्रनतननयकु्ती देण्यात आली असनू 
त्याींना मागील १३ वषापंासनू घनकचरा ववभागाचा पदभार देण्यात आललेा 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नवी मुीं ईच्या घनकचरा ववभागात सार्सर्ाईचे कीं त्रा् देताना 
कें द्रीय दक्षता आयोगाच ेमागणदशणक सचूनाींचे पालन न करता ववभाग प्रमखुाींनी 
मजीतील कीं त्रा्दाराला कामे ददल्याप्रकरर्ी आयकु्त, नवी मुीं ई, 
महानगरपाभलका याींच्याकड े तक्रारी करुनही दोषीींवर कोर्तीही कारवाई न 
करता सहकायण करीत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) सन २०१४ पासनू कें द्र शासनाने “थवच्छ भारत 
अभभयान” सरुू केले असनू त्याअींतगणत कें द्र शासनाने उपलब्ध करून ददलेल्या 
“्ूल कक्” नसुार नवी मुीं ई महानगरपाभलकेमध्ये प्राधान्याने कामे करण्यात 
आलेली आहेत.  
 सदर कामे करताींना सक्षम प्राधधकरर्ाची तत्वत: मींजूरी घे न 
कामाींच े अींदाजपत्रक तयार कररे्करीता सक्षम प्राधधकरर्ाची प्रशासकीय व 
ववत्तीय मींजूरी घेण्यात आलेली आहे. 
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 नवी मुीं ई महानगरपाभलका क्षेत्रात थवच्छ सवेक्षर् २०२१ करीता 
भभ ींती रींगववण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील कामानसुार एकूर् ५७२ कामाींच्या 
ववभाग थतरावर सक्षम प्राधधकाऱयाींच्या मान्यतनेे ननववदा काढण्यात आलेल्या 
असनू त्यामध्ये रुपये ०.८९ लाखापासनू रुपये १४.१२ लाख रूपयाींपयतंच्या 
ननववदाींचा समावेश आहे.  
 रूपये ३ लाख पयतं कामाच्या ननववदा नो्ीस  ोडणवर प्रभसध्द करून 
ऑर्लाईन पध्दतीने रा ववण्यात आल्या आहेत, तर रूपये ३ लाख रूपयाच्या 
वरील ननववदा ऑनलाईन पध्दतीने रा ववण्यात आलेल्या आहेत. 
 कामे परू्ण झाल्याची खात्री करूनच सवण ब ले प्रदान करण्यात आली 
असल्याचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३) श्री. ा ासाहे  राजळे, पशधुन ववकास अधधकारी वगण-१ हे सन २००५ 
पासनू वेळोवेळी नवी मुीं ई महानगरपाभलकेच्या आथिापनेवर प्रनतननयकु्तीने 
कायणरत आहेत, ही वथतसु्थिती आहे. त्याींनी नवी मुीं ई महानगरपाभलकेमध्ये 
यापवुी आरोग्य ववभागात काम केले असनू सद्या त ेघनकचरा ववभागामध्ये 
उपायकु्त म्हर्ून काम पहात आहेत. 
(४) नवी मुीं ई महानगरपाभलकेच्या घनकचरा ववभागात कचरा वाहतकू व 
सींकलन यासाठी एकच ननववदा काढण्यात आली असनू सार्सर्ाईसाठी 
ग्ननहाय एकूर् ९६ ननववदा काढण्यात आलेल्या आहेत. सवण ननववदा प्रकक्रया 
ऑनलाईन पध्दतीने रा ववण्यात आलेल्या असनू कें द्रीय दक्षता आयोगाच्या 
कोर्त्याही मागणदशणक तत्त्वाींचे उल्लींघन केले नसल्याचे, नवी मुीं ई 
महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गडधचरोली जजल््यातील देिदा जिळील  
हदना नदीिर पुल बाांधण्याबाबत 

  

(४४) * १२३८७ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १०८७० ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गडधचरोली स्जल््यातील नक्षलप्रभावीत भागातील चामोशी त ेए्ापल्ली-
घो्-रेगडी मागाणवरील देवदा जवळील ददना नदीवर पलु नसल्याने सदर 
पररसरातील नागररकाींना आष्ी-आलापली-ए्ापल्ली असा ११२ कक.मी. अींतर 
प्रवास करावा लागत असल्याचे ददनाींक १ सप् े्ं र, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाचे काम ननकष, मींजूरी व ननधी उपलब्धतचे्या 
अधीन राहून हाती घेण्याची कायणवाही परू्ण झाली आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर देवदा जवळील ददना नदीवरील पलुाच्या  ाींधकामास मींजूरी 
देण्या ा त कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत पलुाच े काम हे ननकष, मींजूरी व ननधी 
उपलब्धततचे्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

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

बहृन् मुांबई महानगरपाशलिेतील सफाई िामगाराांच े 
थिीत िेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(४५) * ११७६४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेत सन २०१७ मध्ये कायमथवरुपी ननयकु्ती 
झालेल्या सर्ाई कामगाराींना अद्याप त्याींच े वेतन भमळाले नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत अनेक वष े कीं त्रा्ी पध्दतीने काम करर्ाऱ या सर्ाई 
कामगाराींना कायमथवरुपी ननयकु्ती देण्यासींदभांतील आदेश औद्योधगक 
लवादाने सन २००७ मध्ये ददला असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर कामगाराींचे पवूणलक्षीप्रभावाने िककत वेतन न ददल्यामळेु 
प्रत्येक कामगाराींची ५ लाख ७५ हजार इतके वेतन िककत असनू सध्या 
महानगरपाभलकेच े २७०० सर्ाई कामगार िककत वतेन भमळण्यासाठी पात्र 
आहेत, त्यापकैी ६७ जर्ाींचे ननधन झाले असनू त्याींच्या वारसाींना 
महानगरपाभलकेकडून नोकरी तसेच मतृ कामगाराींच्या पत्नीींना ननवतृ्ती वेतन 
अद्याप भमळाले नसल्याच ेननदशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ा त शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आहे व त्यानषुींगाने मुीं ई महानगरपाभलकेत कायमथवरुपी 
ननयकु्त झालेल्या सर्ाई कामगाराींचे िककत वेतन देण्यासाठी शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५)  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेतील २७०० कीं त्रा्ी कामगाराींना 
कायमथवरुपी ननयकु्ती देण्या ा त सन २००७ मध्ये मा.औद्योधगक 
न्यायालयात दाखल केलेल्या दावा क्र. आय्ी १३/२००७ मध्ये मा.औद्योधगक 
न्यायालयाने ददनाींक १३/१०/२०१४ रोजी सदर २७०० कीं त्रा्ी कामगाराींना 
 हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेत कायम करण्याचे आदेश ददले. 
 मा.औद्योधगक न्यायालयाच्या सदर आदेशाववरुध्द  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेने मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याधचका मा.उच्च 
न्यायालयाने मान्य न केल्यामळेु महानगरपाभलकेने मा.सवोच्च न्यायालयात 
एसएलपी ६२०२/२०१७ दाखल केली. सदर प्रकरर्ी मा.सवोच्च न्यायालयाने 
सदर कामगाराींना उधचत आधिणक सहाय्य देण्या ा त आदेश ददले आहेत. 
 सदर २७०० कीं त्रा्ी कामगाराींची तपासर्ी करण्याकरीता 
मा.औद्योधगक न्यायालयाने अन्वेषर् अधधकाऱयाींची नेमर्ूक केली होती. सदर 
तपासर्ीस २७०० पकैी १६०० कीं त्रा्ी कामगार उपस्थित होत े व अन्वेषर् 
अधधकाऱयाने तपासर्ी केल्यानसुार मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची 
अींमल जावर्ी करण्याकरीता सन २०१८ मध्ये  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेमार्ण त तपासर्ी भशब र घेण्यात आले. 
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 सदर तपासर्ी भशब रामध्ये १६०० कीं त्रा्ी कामगाराींपकैी २७ मतृ 
कामगार असनू, ३८ कामगार ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृ्त झाले आहेत. 
 सदर मतृ कामगाराींचे ननयकु्ती आदेश ननगणभमत करण्याची कायणवाही 
सरुु असनू, तद्नींतर त्याींना कमणचारी सींकेताींक भमळाल्यानींतर त्याींचे देय दाव े
व िकीत वेतन त्वरीत ननकाली काढण्याची कायणवाही करण्यात येर्ार आहे. 
  उवणररत १५३५ कामगाराींपकैी १४२२ कामगाराींना िकीत वेतनापो्ी 
प्रत्येकी रुपये १ लाख इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. तद्नींतर सदर 
कामगाराींची वेतन ननस्श्चती करुन त्यानसुार त्याींच्या िक ाकीच े पररगर्न 
करुन त्याींना लेखा पररक्षर्ानसुार सधुारर त िक ाकी देण्यात येर्ार आहे. 
 तसेच, ११३ कामगाराींनी सादर केलेली कागदपत्र े पररपरू्ण नसल्याने 
त्याींचे देय दावे प्रलींब त असल्याचे  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने कळववले 
आहे.  

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

बहृन् मुांबई महानगरपाशलिेच्या अजग्नशमन विभागामध्ये  
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४६) * १२२२९ श्री.राजहांस शस ांह, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  हृन् मुीं ई महानगरपाभलकेच्या अस्ग्नशमन ववभागामध्ये रुपये ५ हजार 
करोड चा गरैव्यवहार झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुीं ई महानगरपाभलकेने ददनाींक ३ माचण, २०१४ त े ६ जून, 
२०२१ पयतंची अस्ग्नशमन सेवा र्ी ववकासकाकडून वसलू करण्याऐवजी 
सोसाय्ीमधील सामान्य नागररकाींकडून वसलू करण्या ा त ददनाींक ७ जून, 
२०२१ रोजी पररपत्रक क्रमाींक २३ काढले असनू अस्ग्नशमन सेवा र्ी 
भरल्याभशवाय ववकासकाींना अस्ग्नशमन ववभागाने ना-हरकत परवाने ददलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची तक्रार थिाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींचेकड ेननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने महापाभलकेच्या अस्ग्नशमन ववभागातील गरैव्यवहार प्रकरर्ी 
सीं ींधधत दोषी अधधकारी व कमणचारी याींचेवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही असे  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने 
कळववले आहे. 
(२)  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेच्या अस्ग्नशमन ववभागाने ददनाींक ०७/०६/२०२१ 
रोजी पररपत्रक प्रसारीत केल ेहे खरे आहे. 
 तिावप, ददनाींक ०३/०३/२०१४ त े०६/०६/२०२१ पयतं अस्ग्नशमन सेवा 
शलु्क प्रिमत: ववकासक/वाथतवुवशारद याींचकेडून वसलू करण्यात येर्ार आहे 
असे  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) महाराषर आग प्रनत ींधक व जीवसींरक्षक अधधननयम २००६ मधील 
तरतदुीनसुार  हृन्मुीं ई महानगरपाभलका हद्दीतील इमारतीींना अस्ग्नशमन 
सेवा शलु्क व वावषणक शलु्क न आकारल्या ा त  हृन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेमार्ण त प्रािभमक चौकशी परू्ण करण्यात आली असनू, 
चौकशीअींती खालीलप्रमारे् आदेश पाररत करण्यात आले आहेत :-  

तत्कालीन प्रमखु अस्ग्नशमन अधधकारी व तत्कालीन उपप्रमखु 
अस्ग्नशमन अधधकारी (प्रशासन) याींचेववरुध्द खात्याींतगणत सींक्षक्षप्त चौकशी 
करण्यात येत आहे. 
 अस्ग्नशमन दलातील ४ अस्ग्नशमन अधधकारी व ४ उपप्रमखु 
अस्ग्नशमन अधधकारी याींपकैी एक अस्ग्नशमन अधधकारी याींचे ननधन 
झाल्यामळेु व उवणररत तीन प्रमखु अस्ग्नशमन अधधकारी तसेच चार उपप्रमखु 
अस्ग्नशमन अधधकारी (प्रशासन) याींचा सदर पदावरील सेवाकायणकालावधी हा 
अल्प असनू त े सेवाननवतृ्त झाल्यामळेु त्याींचेववरुध्द कोर्तीही कारवाई 
करण्यात आली नाही. 
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 तसेच महाराषर आग प्रनत ींधक व जीवसींरक्षक अधधननयम २००६ 
नसुार अस्ग्नशमन सेवा शलु्क व वावषणक शलु्क आकारर्ी ा त ननगणभमत 
करण्यात आलेल्या ददनाींक ०७/०६/२०२१ रोजीच्या पररपत्रकानसुार त्वरेने 
कायणवाही करण्या ा त प्रमखु अस्ग्नशमन अधधकारी याींना ननदेश 
देण्या ा तची कायणवाही करण्यात येत असल्याचे  हृन्मुीं ई महानगरपाभलकेने 
कळववले आहे. 

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

नागपूर जजल््यातील मोहपा नगरपररषदेच्या महहला िौशल्य  
वििास िें द्राच ेबाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(४७) * १२३७६ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू स्जल््यातील मोहपा नगरपररषद अींतगणत मदहला कौशल्य ववकास 
कें द्र इमारतीचे  ाींधकाम मींजूर करण्यात आले असनू सदर  ाींधकाम ननकृष् 
दजाणचे झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मदहला कौशल्य ववकास कें द्र इमारतीचे  ाींधकाम करर्ारे 
सीं ींधधत कीं त्रा्दार ननयमानसुार काम करीत नसल्या ा तची तक्रार 
नगरसेवकाींनी मखु्याधधकारी, मोहपा नगरपररषद याींचकेड े ददनाींक २ ऑगथ्, 
२०२१ रोजी केली असनू सदरहू तक्रारीची नगरपररषदेने दखल न घेता 
सीं ींधधत कीं त्रा्दारास ददनाींक ३ नोव्हें र, २०२१ रोजी देयक प्रदान केल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर  ाींधकाम ननकृष् दजाणचे करण्यात आले असनूही ताींबत्रक 
सल्लागार याींनी सींगनमत करुन ननकृष् दजाणच्या कामाची दखल न घेता, 
चौकशी न करता कीं त्रा्दारावर कोर्तीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त सींपरू्ण प्रकरर्ाची गरु्वत्ता ननयींत्रर् व दक्षता 
ववभागाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी अधधकाऱयाींवर 
कारवाई करुन कीं त्रा्दाराला काळया यादीत समावेश करण्या ा त कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) नगरपररषदेकड े ददनाींक ०२/०८/२०२१, ददनाींक 
२७/१२/२०२१ तसेच ददनाींक २१/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये अशा आशयाची 
नगरसेवकाींची तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(२) व (३) तक्रारीच्या अनषुींगाने तपासर्ी करण्यात आली. 
 भसमें्, थ्ील, रेती, धगट््ी, मरुुम याींच्या चाचण्या शासकीय 
तींत्रननकेतन, नागपरू याींच्याकडून करुन घेण्यात आल्या असनू त्याींच्या 
अहवालानसुार या  ा ी योग्य दजाणच्या असल्याचे आढळून आले आहे. 
 प्रत्यक्ष पाहर्ीत अींदाजपत्रकीय तरतदूीनसुार ५  ा ीींमध्ये त्रु् ी 
आढळून आल्या होत्या. त्या कीं त्रा्दारास कळवनू या त्रु् ीींची पतूणता करुन 
घेण्यात आली आहे. 
 कामाची एकूर् ननववदा रुपये ५७,५२,९५१/- इतक्या ककींमतीची असनू 
मदहला कौशल्य ववकास कें द्राचे काम परू्ण झाले आहे. आजभमतीपयतं 
कीं त्रा्दारास केवळ रुपये २३,७०,२४२/- इतके देयक प्रदान केले आहे.  
 कामाच्या दजाणची त्रयथत पक्ष (Third Party Audit) शासकीय 
तींत्रननकेतन, नागपरू याींच्याकडून तपासर्ी करुन घेण्यात येत आहे. 
या ा तचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर तो ववचारात घे नच उवणररत रक्कम 
प्रदान करण्या ा त कायणवाही करण्यात येईल, असे स्जल्हाधधकारी, नागपरू 
याींनी कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रर्पूवण सवण प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्वर करण्यात आली आहे. 
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