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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि १५ माचच, २०२२ / फाल्गनु २४, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) मखु्यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री 

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

(सािचजननि उपक्रम) मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३६ 
------------------------------------- 

  
राजमाता जजजाऊ रुग्णालयातील (निी मुांबई) िैद्यियय  

अधधिाऱयाांच्या ननष्ट्िाळजीपणाबाबत 
  

(१) *  ३८३७१ श्रीमती सरोज आहहरे (देिळाली) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईच्या ऐरोली येथील साईनाथवाडी पररसरातील श्रीमती जागतृी 
तायड ेही महहला नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या राजमाता जजजाऊ रुग्णालयात 
प्रसतुीकररता हिनाींक १४ जानेवारी, २०२२ रोजी िाखल झाली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रसतुी पश्चात हिनाींक १७ जानेवारी, २०२२ रोजी रुग्णालयातनू 
घरी सोडण्यात आल्यानींतर, िसुऱ्याच हिवशी पो्ात तीव्र वेिना होऊन पनु:श्च 
त्याच रुग्णालयात िाखल करण्यात आल.े तपासणीअींती प्रसतुी शस्त्रक्रिये 
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िरम्यान ्ाकण्यात आललेे ्ाके काढून पो्ातनू कापसाचा गोळा बाहेर 
काढण्यात आल्याचे ननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वदै्यकीय अधिकाऱ्याींच्या ननषकाळजीपणाबाबत सिर महहलेच्या 
पतीने आयकु्त, नवी मुींबई महानगरपाललका तसेच रबाळे पोललस ठाणे येथे 
तिार िाखल करुन, सिर प्रकरणाची चौकशी करुन सींबींधिताींवर गनु्हे िाखल 
करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर तिारीच्या अनषुींगाने महानगरपाललका प्रशासनाने तसेच 
पोललस ववभागाने सींबींधिताींववरुद्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या राजमाता जजजाऊ 
रूग्णालय, ऐरोली येथ ेहि.१४.०१.२०२१ रोजी श्रीमती जागतृी रणजजत तायड ेया 
महहलेची नसैधगशक प्रसतुी झाली, हे खरे आहे.  
(२) सिर महहलेची नसैधगशक प्रसतुी झाली असनू कुठलीही शस्त्रक्रिया (LSCS) 
झालेली नाही.  

सिर महहलेस हि.१७.०१.२०२१ रोजी डडस्त्चाजश िेताना कोणत्याही 
प्रकारचा रास जाणवत नव्हता. तथावप, हि.१८.०१.२०२१ रोजी सिर महहलेच्या 
पो्ात िखुत असल्याने पनुश्च: रूग्णालयात िाखल झाली. 

सिर रूग्णाची तपासणी केली असता Episiotomy Resuture ची 
आवश्यकता असल्याच े ननिशशनास आल्याने रूग्णावर तसे उपचार करण्यात 
आल,े ही वसत्जुस्त्थती आहे. 
(३) व (४) अशा प्रकारची तिार आयकु्त, नवी मुींबई महानगरपाललका याींचेकड े
प्राप्त झाली. सिर तिारीच्या अनषुींगाने कतशव्यावर असणाऱ्या स्त्रीरोग तज्ञ 
याींना नो्ीस िेण्यात आली. 
       याबाबत सींबींधित डॉक््रचा खुलासा घेण्यात आला असनू खुलाशावरून 
तिारीत तथ्य नसल्याचे, नवी मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 

 
----------------- 
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अांधेरी (पूिच) मुांबई येथील हबटाऊन सोलाररस या व्यािसानयि 
इमारतीतील क्षेत्रफळाचे वििासिाने उल्लांघन िेल्याबाबत 

  

(२) * ४२३०८ श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूच) : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अींिेरी (पवूश) येथील हब्ाऊन सोलाररस या व्यावसानयक इमारतीत 
Elevation Projection A.H.U., Service Area, Refuge Area इत्यािी 
वापराकररता अलभक्षेर ननिेशाींकामध्ये (F.S.I.) सू्  असलेल्या क्षेरफळाचा प्रत्यक्ष 
च्ई क्षेरात अनधिकृतररत्या समावेश केल्यामळेु झोपडपट््ी पनुवशसन 
प्राधिकरणाने हिनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१७ च्या परान्वये ववकासकावर MRTP 
अधिननयमातील कलम ५३(१) अींतगशत नो्ीस बजावण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून हिनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१६ 
रोजीच्या परान्वये क्षेरफळाच े उल्लींघन केल्याच े ननिशशनास आणल्यानींतर 
झोपडपट््ी पनुवशसन प्राधिकरणान ेनो्ीस बजावली असनू, सिर नो्ीस बजावनू 
५ वषाशचा कालाविी होऊनही झोपडपट््ी पनुवशसन प्राधिकरणान ेआजतागायत 
कोणतीही कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नो्ीस बजावल्यानींतरही सिर इमारतीच्या १०, ११ व १२ व्या 
मजल्याच ेवाढीव बाींिकाम करण्यात आल ेअसनू, बाींिकाम थाींबववण्याच ेआिेश 
असतानाही झोपडपट््ी पनुवशसन प्राधिकरणाने त्याकड ेिलुशक्ष केल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, क्षरेफळाच े उल्लींघन झाल े असल्याने ववकासकास वविी 
घ्काच्या बाींिकामास पढुील कोणत्याही परवानग्या न िेता क्षेरफळाच ेझालेले 
उल्लींघन हे वविी घ्कातनू वजा करण्याचा ननणशय झोपडपट््ी पनुवशसन 
प्राधिकरणाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर योजनेतील ववकासकावर कारवाई करण्यास होत असलेल्या 
हिरींगाईबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.   

बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या हि.०८.०९.२०१६ रोजीच्या क्षेरफळ 
उल्लींघनाच्या परानींतर बाह्य िशशनी भाग आणण हवा हाताळणी यींर (Elevation 
Projection व AHU) हे अनधिकृतररत्या च्ईक्षेरामध्ये समाववष् केल्याच े
हिसनू आल.े त्यामळेु झोपडपट््ी पनुवशसन प्राधिकरणामाफश त ववकासकास 
MRTP कायियाींतगशत ५३(१), ५३(६), ५३(७) ची नो्ीस बजावण्यात आलेली 
होती. तद्नींतर ववकासकाने DCPR २०३४ नसुार योजना मींजुरीस्त्तव सािर 
केली. ज्यामध्ये िींडाचा भरणा करुन व वविी घ्कामध्ये सालमल करुन योजना 
अनतररक्त च्ईक्षरे ननयमाप्रमाणे ननयलमत करण्यात आली आहे.  त्यामळेु 
MRTP अींतगशत चाल ूअसलेली कारवाई थाींबववण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही.  इमारतीच्या १०, ११ व १२ मजल्याच्या बाींिकामास 
ननयमानसुार मींजुरी िेण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाचिरील (जज.रत्नाधगरी) परशुराम  
घाटातील रस्ता चौपदरीिरणाच्या िामाबाबत 

  

(३) *  ४३३६७ श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजल्हयातील मुींबई-गोवा राषरीय महामागाशवरील परशरुाम 
घा्ामध्ये रस्त्ता चौपिरीकरणासाठी डोंगर खोिण्याच ेकाम सरुू असताना िरड 
कोसळून त्याखाली िोन पोकलेन, एक डींपर िरडीखाली गाडल ेजाऊन एका 
पोकलेन चालकाचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना हिनाींक ८ फेब्रवुारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर हठकाणी हिनाींक ८ फेब्रवुारी, २०२२ रोजी अजस्त्र िगड डोंगर 
पायथ्याशी असलेल्या मौज े पेढे-बौद्िवाडीतील घरावर पडून मोठी ववत्तहानी 
झाली असनू, माहे जुल,ै २०२१ मध्ये पेढे-कुीं भारवाडी येथील घरावर िरड कोसळून 
तीन जणाींचा ििैुवी मतृ्यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, रस्त्ता चौपिरीकरणच्या कामामळेु सातत्याने घडणाऱ्या या 
िघुश् नाींबाबत चौकशी करण्यात येऊन सींबींधिताींवर गनु्हा िाखल करण्यात आला 
आहे काय, 
(४) असल्यास, वारींवार अशा िघुश् ना घडण्यास जबाबिार असलेल्या ठेकेिार व 
बेजबाबिार काम करणाऱ्या कीं पन्याींकड ेिलुशक्ष करणाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
      पेढे-बौध्िवाडी येथे घडलेली घ्ना ही हि. ०८ फेब्रवुारी २०२२ रोजीची 
नसनू हि. ०३ फेब्रवुारी २०२२ रोजी समुारे २.०’ x २.५’ फू् मोजमापाचा िगड 
डोंगर पायथ्याशी असलेल्या पेढे-बौध्िवाडी गावामिील घराच्या लभ ींतीला 
िडकल्यामळेु घराची लभ ींत पडून ववत्त हानी झाली आहे, हे खरे आहे. 
       तथावप परशरुाम मींिीर रस्त्् व पेढे व पेढे परशरुाम गावातील लोकाींचा 
भसूींपािन मोबिला वा्पाबाबत वाि असल्याने चौपिरीकरणाच े काम बींि 
असताना हि. २२ जुल ैव २३ जुल ै२०२१ रोजी धचपळूण तालकु्यातील परशरुाम 
घा्ात अनतवषृ्ी होऊन झालेल्या नसैधगशक आपत्तीमळेु घा्ाच्या िरीकडील 
भागात असलेल्या पेढे-कुीं भारवाडी येथील घराींवर िरड कोसळून तीन जणाींचा 
ििैुवी मतृ्य ूझाला आहे. 
(३) सिर िघुश् नाींमध्ये झालेल्या जजवीतहानीबाबत धचपळूण पोलीस ठाण्यात 
अकस्त्मात मतृ्यचुी नोंि असनू गनु्हा िाखल नाही, अस ेगहृ ववभागाशी सींबींधित 
पोलीस ठाण्याकडून कळववण्यात आल ेआहे. 
(४) व (५) सिर घा्ामध्ये भववषयात अशा प्रकारच्या िघुश् ना घडू नयेत 
याकररता सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने सींरक्षक लभ ींत बाींिण्याच ेकाम सरुु करण्यात आल े
आहे. 
      चौपिरीकरणाच ेकाम सरुु असताना ३ फेब्रवुारी, २०२२ रोजी घडलेल्या 
घ्नेमध्ये झालेल्या नकुसानीबाबत मलू्याींकनानसुार कीं रा्िारामाफश त नकुसान 
भरपाई िेण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे व हि. ०८ फेब्रवुारी, २०२२ रोजी 
घडलेल्या घ्नेला अनसुरुन कीं रा्िारामाफश त काढण्यात आलेल्या ववमाच्या 
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(Insurance) अ्ी व शतीनसुार मतृ व्यक्तीच्या कु्ुींबाला मोबिला िेण्याची 
प्रिीया प्रगतीत आहे. 

तसेच कें द्र शासनाच्या िोरणानसुार सिर कामावर िेखरेख 
करण्याकररता स्त्वतींर अलभयींता (Independent Engineer) याींची ननयकु्ती 
करण्यात आली असल्याने प्रस्त्ततु प्रकरणी स्त्वतींर अलभयींता (Independent 
Engineer) व कीं रा्िारास कारणे िाखवा नो्ीस िेण्यात आली आहे. 

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

मुांबईतील िरळी येथील िोस्टल रोडच्या खाांबामधील  
अांतर २०० मीटर िरण्याबाबत 

  

(४) *  ३७६८५ श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृषण् विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.शमहीर 
िोटेचा (मलुुांड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वप्रन्सेस स्त्री् त े वरळी या कोस्त््ल रोड प्रकल्पाच्या 
बाींिकामासींिभाशत महानगरपाललकेने पाठववलेल्या स्त्मरणपरावरुन 
महानगरपाललका आणण मजच्िमाराींमिील सींघषश वाढण्याची पररजस्त्थती ननमाशण 
झाली असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सेत ूखाींबातील अींतर ६० मी्र केल्यास मासेमारीला िोका 
ननमाशण होऊ शकतो हे लसद्ि करण्यासाठी मान्यताप्राप्त प्राधिकरणामाफश त तसा 
सव्हे अहवाल १५ हिवसात सािर करण्यास साींधगतला असनू, सिर सव्हे 
अद्यापपयतं करण्यात आला नसल्याचे ननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) त्याचप्रमाणे कें द्रीय पयाशवरण ववभागाच्यावतीने हिनाींक १ मे, २०१७ रोजी 
िेण्यात आलेल्या सीआरझेड मान्यतते प्रकल्पकत्याशने पलू बाींिताना योग्य अींतर 
ठेवावे जेणेकरून मच्िीमाराींच्या बो्ीींना कोणताही रास होणार नाही, अस ेनमिू 
केल्याच ेननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सागरी सेतचूे खाींब उभारताना त्याींच्या मिील अींतर ६० मी्र 
ऐवजी २०० मी्र करावे अशी मागणी िेखील मजच्िमाराींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानषुींगाने 
मजच्िमाराींच्या मागणीनसुार सिर कामाच्या आराखड्यात बिल करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) हे खरे नाही अस ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले 
आहे. 
(२) सिर प्रकरणी वपलर ६ पढुील २०० मी्र नेव्हीगेशन स्त्पॅनच्या मागणीबाबत 
२०० मी्र अींतराची मागणी ताींत्ररकदृष्या योग्य असल्याचे लसध्ि करण्यासाठी 
या क्षेरातील नामाींक्रकत तज्ञ सींस्त्थेच ेअहवाल सींबींधित मजच्िमार सोसायट्या १५ 
हिवसाींमध्ये सािर करतील अस ेहिनाींक ०६.०१.२०२२ रोजीच्या बठैकीमध्ये ठरले. 
     तथावप अद्यापपयतं अशा प्रकारचा अहवाल बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस 
अप्राप्त असनू, अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पढुील उधचत कायशवाही करण्यात 
येणार असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(३) हिनाींक ११ मे, २०१७ रोजी पयाशवरण खात्याने हिलले्या सीआरझेड मान्यता 
परामध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने मान्य केल्याप्रमाणे मजच्िमाराींच्या बो्ी 
जाऊ शकतील एवढया अींतराचे नौकानयन स्त्पॅन असलेले पलू बाींिाव ेअस ेनमिू 
केल ेअसल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) भारतीय मानक िमाींक ४६५१ मिील तरतिुीींनसुार तसेच महाराषर मेरी्ाईम 
बोडशनसुार इींडडयन वॉ्रवेज ॲथोरर्ी ऑफ इींडडयाच्या मागशिशशक तत्वानसुार 
िोन खाींबाींमिील ६० मी्र अींतर वरळी येथील मजच्िमार नौका ये-जा 
करण्यासाठी आवश्यकतपेके्षा अधिक आहे, तसेच महाराषर कोस्त््ल ववभाग 
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व्यवस्त्थापन प्राधिकरणाच्या तज्ञानसुार िेखील सिर ६० मी्र अींतर हे चार 
माधगशका बो् वाहतकुीसाठी परेुल इतके असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने 
कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अमरािती महानगरपाशलिेतील िैयजतति शौचालय योजनेत  
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(५) * ३९९९२  श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती महानगरपाललकेत सन २०१५ त े२०१९ या कालाविीत समुारे    
१ हजार ३७२ शौचालयाींच ेबाींिकाम न करता तब्बल २ को्ी ४९ लाख २२ हजार 
रुपयाींच्या गरैव्यवहाराच ेप्रकरण आधथशक गनु्हे शाखेकड ेवगश करण्यात आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्त्ततु प्रकरणी कीं रा्िाराींस िेण्यात आलेल्या िनािेशाींवर ज्या 
उपायकु्ताींची स्त्वाक्षरी आहे, त्याच उपायकु्ताींकड े या प्रकरणाची चौकशी 
सोपववण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधित प्रकरणाींतील नस्त्तीवरील स्त्वाक्षऱ्या अधिकाऱ्याने 
नाकारल्यामळेु त्याींच्या स्त्वाक्षरीच े नमनेु फॉरेजन्सक लॅब, नागपरू येथे 
न्यायवदै्यक तपासणीसाठी पाठवनू जवळपास २-३ वषाशचा कालाविी उल्ूनही 
अद्याप तपासणी अहवाल अप्राप्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी केलेल्या गरैव्यवहारातील िोषी कीं रा्िार व 
सींबींधित अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     एकूण १३७२ लाभाथ्यांना २ को्ी ३३ लाख २४ हजार इतक्या 
रकमेच ेअनतप्रिान झाल ेअसल्याच ेननिशशनास आल ेआहे.  या प्रकरणी हि.२४ 
ऑगस्त््, २०२० रोजी आधथशक गनु्हे शाखा, अमरावती शहर याींचेकड ेगनु्हा वगश 
करण्यात आला आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 

प्रस्त्ततु अपहार प्रकरणाबाबतची िेयके स्त्वच्िता ववभागाशी सींबींधित 
असल्याने या वयैजक्तक शौचालय सींबींिी िेयकास प्रशासकीय अथवा अींनतम 
मींजूरी उपायकु्त (सामान्य) याींचेकडून िेण्यात आली आहे. तथावप या प्रकरणी 
चौकशी करण्याकरीता उपायकु्त (प्रशासन) याींचे अध्यक्षतखेाली त्ररसिस्त्यीय 
सलमती हि.२९ जून २०२० रोजी गठीत करण्यात आली आहे.     
(३) आधथशक गनु्हे शाखा अमरावती याींचेकडून सींबींधित अधिकारी व 
कमशचा-याींच्या स्त्वाक्षरीच ेनमनेू फॉरेजन्सक लॅब, नागपरू याींचेकड ेपाठववण्यात 
आल ेआहेत. सिर स्त्वाक्षरी तपासनू अहवाल प्राप्त करण्यासाठी अमरावती 
महानगरपाललकेमाफश त वररषठ पोललस ननरीक्षक, आधथशक गनु्हे शाखा याींना 
ववनींती करण्यात आली होती.  तथावप त्याींनी स्त्वाक्षरी / हस्त्ताक्षर तपासणी 
अहवाल शासकीय िस्त्तावेज परीक्षक याींचेकड ेसािर केला असनू अींनतम अहवाल 
अद्याप प्राप्त नाही तसेच सिर प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्याने अशा स्त्वरूपाचा 
अहवाल सावशजननक करता येणार नाही अस ेत्याींच्या हि.६.१.२०२२ च्या परान्वये 
आयकु्त, अमरावती महानगरपाललका, अमरावती याींना कळववले आहे.     
(४) सींबींधित कीं रा्िार व कमशचा-याींच्याववरूध्ि आधथशक गनु्हे शाखा कड ेगनु्हा 
िाखल करण्यात आला असनू त्याींच्यववरूध्ि अपहारीत रकमेच्या वसलुीच्या 
अनषुींगाने मा.न्यायालयात ववशषे हिवाणी िावे िाखल करण्यात आल ेआहेत. 
याव्यनतररक्त महाराषर नागरी सेवा (लशस्त्त व अवपल) ननयम, १९७९ मिील 
ननयम ८ अन्वये तीन अधिकारी/कमशचारी याींची ववभागीय चौकशी सरुू करण्यात 
आली आहे. मखु्य लेखापरीक्षक याींच्याववरूध्ि ववभागीय चौकशी करण्याचा 
प्रस्त्ताव सक्षम प्राधिकारी याींना सािर करण्यात आला आहे.  यानसुार तसेच 
मा.न्यायालयाच्या ननणशयाच्या अनषुींगाने कारवाई करण्यात येत आहे.   
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 
----------------- 
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मौजे ननळजे (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील वििासिाने  
भाड ेतत्त्िािरील घरे प्रिल्पात िेलेला गैरव्यिहार 

  

(६) *  ३९९८४   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेननळजे (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील सव्हे ि.११ हहस्त्सा ि.९, सव्हे 
ि.१३, १४, १५ व १६ हहस्त्सा ि.१ अ व १ ब या भखूींडावरील भाड ेतत्त्वावरील   
घर योजनेअींतगशत प्रकल्पाच्या ववकासकाने मुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधिकरणास १६० चौ. फु्ाच्या १८०० सिननका बाींिून िेणे बींिनकारक होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ववकासकाने १८०० सिननका न बाींिता काम अपणुाशवस्त्थेत 
ठेवनू वविीसाठी असणाऱ्या इमारतीमिील सिननकाींची वविी करुन अ्ी व 
शतींचा भींग केला असल्याने उक्त प्रकरणी केलेल्या गरैव्यवहाराबाबत 
लोकप्रनतननिी याींनी माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान तिार केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने सींबींधित ववकासक व अधिकाऱ्याींववरुध्ि कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) ननळज े येथील भाड े तत्वावरील घरे प्रकल्पातनू 
प्राधिकरणास ३२० चौ.फु् तळपषृठ क्षेराच्या समुारे १,०४० सिननका लमळणे 
अपेक्षक्षत आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) मुींबई महानगर प्रिेश ववकास प्राधिकरणान े हि.२८/०२/२०२२ रोजीच्या 
परान्वये ववषयाींकीत प्रकल्पाला कारणे िाखवा नो्ीस हिली असनू वविी योग्य 
घरे घ्काच्या बाींिकामास स्त्थधगती हिली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाशलिेिडून घन िचरा व्यिस्थापन विभागातील मोटर 
लोडर िामगाराांची पदे िपात िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(७) * ३७९१५ श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापरू) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेकडून घन कचरा व्यवस्त्थापन ववभागातील हजारो 
मो्र लोडर कामगाराींची पिे कपात करण्यात येत असल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेने सरुुवातीला याींत्ररक झाडूचा वापर करत 
प्रशासनाने कामगाराींची कपात केली त्यानींतर आर-िक्षक्षण, आर-मध्य, आर-उत्तर 
अशा ववभागाींमध्ये एररया बेसच्या नावाखाली सींपणूश कचरा उचलण्याच ेकीं रा् िेत 
मो्र लोडसशना इतर हठकाणी पाठववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सी ववभागात िेखील मो्र लोडर कामगाराींची िपुारपाळी बींि 
करुन सोसायट्याींना स्त्वत:च कचऱ्याींच ेवगीकरण करण्याचे ननिेश हिल ेआहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपाललकेने कचरा उचलण्याच ेकीं रा् िेऊन या सींपणूश 
ववभागाच े खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप कामगार 
सींघ्नाींनी केला असनू, मो्र लोडर कामगाराींची पिे कपात केल्यास 
म्यनुनलसपल मजिरू यनुनयनने आींिोलन करण्याचा इशारा हिला आहे हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त मखु्य रस्त्त,े उड्डाणपलू व द्रतुगती 
मागश येथ ेस्त्वच्िता राखण्याकररता कीं रा्ी पध्ितीने याींत्ररक झाडूचा वापर केला 
जातो.  
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तसेच बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या आर/िक्षक्षण, आर/मध्य, आर/उत्तर 
ववभागामध्ये “एररया बेस” कीं रा् हिल ेआहे. ज्यामध्ये ववभागातील कचरा 
सींकलन व पररवहन कररता लागणारा सवश कमशचारीवृींि नेमलेल्या कीं रा्िाराद्वारे 
परुववला जातो.  

सिर ववभागाींत अनतररक्त झालेल्या महानगरपाललका कामगाराींना त्याच 
ववभागात इतर स्त्वच्िताववषयक कामाींकररता वापरण्यात येतात. मार 
महानगरपाललका कामगाराींची कोणतीही अनसुधूचत पिे कमी/कपात करण्यात 
आलेली नाहीत.  
(३) होय, हे खरे आहे.  

मागील िोन वषाशत नागररकाींमध्ये केलेल्या जनजागतृीमळेु व कचरा 
वगीकरणाच्या फायद्यान्वये िपुारच्या पाळीत येणारा कचरा कमी झाल्याने 
वाहन फेऱ्या कमी झाल्या आहेत. त्यामळेु “सी” ववभागातील सी/िक्षक्षण मो्र 
लोडर चौकीवरील िपुारपाळीचे काम बींि करण्यात आल ेआहे. तथावप सी/उत्तर 
मो्र लोडर चौकीवरील कामगाराींची िपुार पाळी बींि करण्यात आलेली नाही.  

बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त घन कचरा व्यवस्त्थापन ननयम-२०१६ 
नसुार सोसायट्याींना स्त्वत:च्या कचऱ्याच े वगीकरण करण्याच े ननिेश हिलेले 
आहेत. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या घन कचरा व्यवस्त्थापन ववभागाचे 
खाजगीकरण करण्याच े महानगरपाललका प्रशासनाचा कोणताही हेत ु अथवा 
ननयोजन नाही. तसेच महानगरपाललकेच ेकोणतहेी अनसुधूचत कायम कामगार 
पिाची कपात करण्यात आलेली नाही. त्यामळेु म्यनुनलसपल मजिरु यनुनयनने 
आींिोलन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

 

राज्यातील प्रशासनात अनुसूधचत जाती, जमाती, विमुतत जाती, भटतया 
जमाती ि विशषे मागास प्रिगाचच्या ररतत पदाांबाबत 

  

(८) * ४११४९  श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड), श्री.लक्ष्मण जगताप 
(धच ांचिड) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुधूचत जाती (SC), अनसुधूचत जमाती (ST), भ्क्या 
ववमकु्त जाती (VJ), जमाती (NT) याींच्यासह ववशषे मागास प्रवगश (SBC) आिी 
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सींवगाशननहाय जातीींना सन २००५ च्या कायिानसुार पिोन्नतीतील आरक्षणाचा 
लाभ हिला जात होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनातील अनसुधूचत जाती, जमाती, भ्के ववमकु्त प्रवगाशची 
हजारो पिे ररक्त असल्याच ेहिनाींक ३० जानेवारी, २०२२ रोजी ननिशशनास आल े
असनू सामान्य प्रशासन ववभागाच ेसधचव श्री.समुींत भाींगे याींच्या सलमतीने तयार 
केलेल्या हिनाींक १८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी सवोच्च न्यायालयात सािर केलेल्या 
आकडवेारीत प्रशासनातील अनसुधूचत जाती, जमाती, भ्के ववमकु्त प्रवगाशची 
हजारो पिे ररक्त असल्याची बाब ननिशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास राज्यातील अ, ब, क व ड या शे्रणीतील अनसुधूचत जातीच्या 
समुारे १६ हजार ४८७ जागा ररक्त असनू त्यापकैी पाच हजाराींहून अधिक पिे वगश 
अ व ब या शे्रणीतील असल्याचे ननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाने अललकड े हिलेल्या ननणशयानसुार 
शासनाने उपरोक्त अनसुधूचत जाती (SC), अनसुधूचत जमाती (ST), इत्यािीींना 
तातडीने पिोन्नतीत आरक्षण िेऊन सिर प्रवगाशतील ररक्त पिे भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

  
श्री. उद्धि ठािरे : (१) सन २००४ च्या महाराषर अधिननयम िमाींक ८ च्या 
(आरक्षण कायिा) कलम ५ नसुार सामान्य प्रशासन ववभागाच्या हि.२५.५.२००४ 
च्या शासन ननणशयान्वये अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती, ववमकु्त जाती, 
भ्क्या जमाती व ववशषे मागास प्रवगाशसाठी पिोन्नतीमध्ये आरक्षण लाग ू
करण्यात आल ेआहे.  
(२) व (३) मागासवगीयाींची पिोन्नती व सरळसेवेमिील प्रनतननधित्वाची तसेच 
मागासवगीय जातीींचा मागासलेपणा लसद्ि करण्यासाठी माहहती सींकललत करुन 
त्याींचे शासन सेवेतील आरक्षण ननजश्चत करण्यासाठी मा.मखु्य सधचव याींच्या 
अध्यक्षतखेाली हि.२२.३.२०२१ च्या शासन ननणशयान्वये सलमती गठीत करण्यात 
आली होती. सिर सलमतीने सािर केलेल्या अहवालाच्या आिारे राज्य शासनाने 
हि.२९.९.२०२१ रोजी मा.सवोच्च न्यायालयात शपथपर िाखल केल े होत.े 
त्यामध्ये अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती, ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती 
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व ववशषे मागास प्रवगाशची एकूण ८७,१३८ पिे ररक्त आहेत. त्यापकैी अनसुधूचत 
जातीची १६,४८७ पिे ररक्त असनू ग्-अ व ग्-ब वगाशतील २९८६ पिे आहेत.  

मींत्ररमींडळाच्या हि.१३.१०.२०२१ च्या बठैकीतील ननणशयानसुार 
हि.१८.१०.२०२१ रोजी राज्य शासनाच्या वतीने मा.सवोच्च न्यायालयात 
अनतररक्त शपथपर िाखल करण्यात आल ेआहे. 
(४) पिोन्नतीतील आरक्षण रद्ि करणाऱ्या मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या 
हि.४.८.२०१७ च्या ननणशयाववरुद्ि राज्य शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात 
िाखल केलेल्या ववशषे अनजु्ञा याधचका ि.२८३०६/२०१७ मध्ये मा.सवोच्च 
न्यायालयाचा अींनतम ननणशय अद्याप झालेला नाही. सिर याधचकेवर माचश २०२२ 
च्या पहहल्या अथवा िसुऱ्या आठवडयात अींनतम सनुावणी सरुु होणार आहे. 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या अींनतम ननणशयानींतर उधचत कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

नागपूर जजल््यातील जगनाड ेचौि जस्थत रान्सपोटच प्लाझािरील  
जागेत िेलेल्या अनधधिृत बाांधिामाांबाबत 

  

(९) * ३८३२१ श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जजल्ह्यातील जगनाड ेचौक जस्त्थत रान्सपो श् प्लाझावरील जागेत 
शासनाची तसेच पररवहन आयकु्ताींची परवानगी न घेताच ववववि बाींिकामे 
केल्याप्रकरणी उच्चस्त्तरीय चौकशी करण्याच े ननिेश नगररचना ववभागाने 
सभापती नागपरू सिुार प्रन्यास, नागपरू याींना हिनाींक १३ जानेवारी, २०२२ रोजी 
वा त्यासमुारास हिल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननिेशानसुार सिरहू प्रकरणाची उच्चस्त्तरीय चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाल ेआहे व तिनषुींगाने नागपरू येथील 
जगनाड े चौक जस्त्थत रान्सपो श् प्लाझावरील जागेत केलेल्या अनधिकृत 
बाींिकामाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शश ांदे : (१), (२) व (३) शासनाची व पररवहन आयकु्ताींची परवानगी 
न घेता एस.्ी. बस स्त् ॅ्ंडच ेआरक्षण असताना बी.ओ.्ी. वर िवाखाना, हॅा्ेल्स, 
जजम, लग्न समारोह हॅाल, नागनिीवर वपल्लरच े बाींिकाम करणे व अन्य 
प्रोजेक्् तयार करुन ननयमाचे उल्लींघन झाल ेअसल्यामळेु उच्चस्त्तरीय चौकशी 
करुन कारवाई करण्याबाबत मा.लोकप्रनतननिी याींनी शासनास हिलले्या 
ननवेिनावर शासनाने हि.१२ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या अिशशासकीय परान्वये 
सभापती, नागपरू सिुार प्रन्यास, नागपरू याींचा अहवाल अपेक्षक्षललेा आहे. 

शासनाच ेहि.१२/०१/२०२२ रोजीच्या पराच ेअनषुींगाने चौकशी करण्यात 
येत असल्याच,े अधिक्षक अलभयींता (मखु्यालय), नागपरू सिुार प्रन्यास, नागपरू 
याींनी हि.०७/०३/२०२२ रोजीच्या परान्वये कळववले आहे. 
(४) लाग ूनाही.     

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

बदलापूर पूिच-पजश्चम (जज.ठाणे) जोडणाऱया रेल्िे पुलािर  
ननिृष्ट्ट दजाचचे डाांबरीिरण िेल्याबाबत 

  

(१०) *  ३९२६२ श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्ह्यातील कुळगाव बिलापरू नगरपररषि हद्िीतील बिलापरू 
पवूश-पजश्चम जोडणाऱ्या रेल्वे पलुावर ननकृष् िजाशचे माजस्त््क पद्ितीने 
डाींबरीकरण केल्याने खड्ड ेपडले असनू अनेक वेळा खड्ड ेभरण्याच्या नावाखाली 
माहे जून त ेऑगस्त््, २०२१ पासनू आतापयतं अनेक वेळा िेयके काढण्यात आली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामाबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी जजल्हाधिकारी, 
ठाणे व नगरपाललका प्रशासन याींना सिरच्या माजस्त््क पद्ितीच्या 
डाींबरीकरणाबाबत चौकशी करुन ठेकेिारावर कारवाई करण्याची मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
काय ननिशशनास आल े व त्यानषुींगाने ठेकेिारावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) नगरपररषि हद्िीतील बिलापरू पवूश-पजश्चम जोडणाऱ्या 
रेल्वे पलुावरील माजस्त््क पध्ितीने डाींबरीकरण करण्याच्या कामासाठी वेगवेगळे 
िेयक तयार केले नसल्याची वस्त्तजुस्त्थती नगरपररषिेने कळववली आहे. 
(२) अशा आशयाच ेननवेिन स्त्थाननक लोकप्रनतननिीमाफश त हि.२९/०७/२०२१ रोजी 
जजल्हाधिकारी, ठाणे व कुळगाव बिलापरू नगरपाललका प्रशासनास प्राप्त झाल े
आहे, हे खरे आहे. 
(३) बिलापरू पवूश-पजश्चम जोडणाऱ्या रेल्वे पलुावरील कामाींपकैी माजस्त््क 
डाींबरीकरणाच े काम हि.०२/०४/२०१९ रोजी करण्यात आल े असनू उवशररत 
फु्पाथ/रींगरींगो्ीच ेकाम हि.०४/०२/२०२० रोजी पणूश केले आहे. 
     माहे जुल,ै २०२१ च्या पावसाळ्यात पलुावरील डाींबरीकरणाला काही 
प्रमाणात खड्ड े पडल्यामळेु ताींत्ररकदृषट्या िोषिानयत्व कालाविी सींपला 
नसल्याने सींबींधित कीं रा्िारास डागडुजी करण्यासींिभाशत नो्ीस बजाववण्यात 
आली होती. तथावप, कीं रा्िाराने काम मिुतीत करण्यास नकार हिल्यामळेु 
कीं रा्िाराची सरुक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्याची कायशवाही 
नगरपररषिेमाफश त करण्यात आली आहे. 
     मळु कीं रा्िाराने हिलेला नकार व स्त्थाननक नागरीकाींकडून प्राप्त 
तिारीच्या अनषुींगाने पावसाळा सींपल्यानींतर नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये सिर पलुाच े
डाींबरीकरणाच ेकाम वावषशक मींजूर िरकरारानसुार अन्य कीं रा्िाराकडून पणूश 
करुन घेण्यात आल ेआहे. 
    सिर रस्त्ता िरुुस्त्तीसाठी कोणताही अनतररक्त खचश करण्यात आला 
नसल्याच ेजजल्हाधिकारी, ठाणे याींनी कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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मालेगाांि (जज.नाशशि) शहरातील उड्डाणपुलाचे  
िाम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत 

  

(११) * ४२८४३ श्री.मफुती मोहम्मद इस्माईल अब्दलु खाशलि (मालेगाांि 
मध्य) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) मालेगाींव (जज.नालशक) शहरातील वाहतकू कोंडी िरू करण्यासाठी २१ को्ी 
७२ लाख रुपये खचश करुन उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपलुाच ेकाम हिनाींक २४ 
सप् े्ंबर, २०१९ रोजी पणुशत्वास येणे अपेक्षक्षत असताींनाही अद्यापपयतं काम 
अपणूाशवस्त्थेत असनू सींथगतीने सरुु असल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये 
ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आल,े 
(३) असल्यास, यास जबाबिार असणाऱ्या ठेकेिाराींववरुध्ि तसेच सींबींधित 
अधिकाऱ्याींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शश ांदे : (१), (२), (३) व (४) महाराषर सवुणश जयींती नगरोत्थान 
महालभयानाींतगशत रुपये २१.७२ को्ी क्रकीं मतीच्या मालेगाव शहरातील उड्डाण पलु 
प्रकल्पास हिनाींक २३ फेब्रवुारी, २०१७ रोजी प्रशासकीय मींजुरी प्रिान करण्यात 
आली आहे. 
      तद्नींतर, मालेगाव महानगरपाललकेमाफश त हिनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१७ 
रोजी सिर प्रकल्पाच ेकायाशिेश िेण्यात आल ेआहेत. 
       िरम्यानच्या कालाविीत कोववड-१९ च्या ्ाळेबींिीमळेु माहे एवप्रल, 
२०२० त ेजुल,ै २०२१ पयतं सिर प्रकल्पाच ेकाम अींशतः सरुु होत.े तसेच, उड्डाण 
पलुाच्या कामाच्या हठकाणी शहरातील मध्यवती बसस्त्थानक आहे त्यामळेु 
तथेील वाहतकू शहरातील इतर हठकाणातनू स्त्थलाींतररत करण्यासाठी वेळ 
लागल्यामळेु तथेील कामास ववलींब झाला आहे. तसेच, उड्डाण पलुाचे कामात 
रस्त्त्याच्याकडलेा असलेल्या वीज वाहहन्या व डी.पी.स्त्रक्चर स्त्थलाींतररत 
करण्याच ेकाम समाववष् होत.े या कामासाठी वीज कीं पनीच्या कमी वेळेचा श् 
डाऊन लमळत असल्याने कामास उशीर होत गेला. त्यानींतर प्रकल्पाच ेकाम पणूश 
क्षमतनेे सरुु असनू सद्यजस्त्थतीस अींनतम ्प्प्यात आलेले आहे. 
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       सद्यजस्त्थतीस प्रकल्पाच े ७५% काम पणूश झाल ेआहे. तसेच, सिर 
प्रकल्पाच ेकाम अींनतम ् प्प्यात असनू सप् े्ंबर, २०२२ पयतं प्रकल्पाच ेकाम पणूश 
करून सिरील पलू वापरासाठी खुला करण्याच े मालेगाव महानगरपाललकेच े
ननयोजन आहे. 

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

अतिलिोट (जज.सोलापूर) येथील मुद्रा सनशसटीसमोरील  
रस्त्यािरील ड्रनेेजच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(१२) *  ४२७२७   श्री.समाधान अिताड े(पांढरपरू) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अक्कलको् (जज.सोलापरू) रस्त्त्यावरील मदु्रा सनलस्ीसमोर ड्रनेेज चेंबरमध्ये 
पडून चार मजुराींचा मतृ्य ू झाल्यामळेु ड्रनेेजच्या िरुुस्त्तीच े काम तात्काळ 
करण्याबाबत महापाललका आयकु्ताींनी आश्वासन हिल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापही सिरहू ड्रनेेजच े काम पणूश झालेले नसनू 
कारखानिाराींकडून रसायनयकु्त पाणी मोकळया जागेत सोडले जात असल्याने 
नागररकाींच्या आरोग्याला िोका ननमाशण झाल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कारखानिाराींकडून सोडण्यात येणाऱ्या रसायनयकु्त 
पाण्यासींिभाशत वारींवार प्रिषूण ननयींरण मींडळाकड े तिार करूनही अद्याप 
कोणतीच कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची शासनाने चौकशी करुन ड्रनेेजचे काम पणूश 
करण्याबाबत तसेच स्त्थाननक प्रशासन व प्रिषूण मींडळाकडून कारखान्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शश ांदे : (१) हिनाींक २३/१२/२०२१ रोजी सींध्याकाळच्या समुारास 
अक्कलको् रोडवरील राषरीय महामागाशलगतच्या ड्रनेेजच्या चेंबरमध्ये पडून ४ 
व्यक्तीींचा मतृ्यू झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे. 
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सिरच्या ४ व्यक्तीपकैी १ व्यक्ती साई् इींजजननअर, १ व्यक्ती साई् 
सपुरवायझर व १ व्यक्ती मजूर असनू हे ड्रनेेज पाईप लाईन ्ाकण्याच्या 
कामाशी सींबींिीत मक्तिेार याींनी ननयकु्त केले असनू उवशररत १ मजूर भारतीय 
राषरीय राजमागश प्राधिकरण (NHAI) याींच्यामाफश त सरुु असलेल्या रस्त्त्याच्या 
कामाशी सींबींिीत होता.  

ज्या हिवशी घ्ना घडली त्या हिवशी सिर जागेवर ड्रनेेज िरुुस्त्तीच े
कोणतहेी काम प्रलींत्रबत नव्हत.े 
(२) व (३) सिर ड्रनेेज झोन-१० मध्ये तथेील उद्योगाींच्या साींडपाणी प्रक्रियेसाठी 
महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ (MIDC) याींनी सामहुहक साींडपाणी 
प्रक्रिया प्रकल्प (CETP) उभारल ेअसनू पररसरातील सवश कारखान्याींच ेसाींडपाणी 
तथेे प्रक्रिया होऊन पढेु सोडल ेजात.े 

महाराषर प्रिषुण ननयींरण मींडळ (MPCB) च्या पाहणीत त्या 
पररसरातील ८ कारखान े साींडपाणी प्रक्रिया यींरणेच े सिस्त्य नसल्याचे व 
त्याींच्याकडून प्रक्रिया न करता साींडपाणी मोकळ्या जागेत सोडल ेजात असल्याच े
हिसनू आल.े 

या ८ उद्योगाींना बींिच े ननिेश (Closer Order) महाराषर प्रिषुण 
ननयींरण मींडळाकडून िेण्यात आल ेआहेत. 
(४) अमतृ योजनेअींतगशत या ड्रनेेज झोनमध्ये नवीन ड्रनेेजलाईन ् ाकण्याच ेकाम 
सरुु असनू जून, २०२२ अखरे त ेपणूश करण्याच ेननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 

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

मुांबईतील िाांदे्र (पुिच) िलानगर जांतशन येथील उड्डाणपुलाच्या  
बाांधिामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(१३) *  ४१३५० श्री.अब ूआजमी (मानखूदच शशिाजीनगर), श्री.रईस शखे (शभिांडी 
पिूच) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र (पवुश) कलानगर जींक्शन येथे मुींबई महानगर प्रिेश    
ववकास प्राधिकरणामाफश त उड्डाणपलुाच्या आराखड्याचे व बाींिकामाच ेकाम 



20 

ई- े्ंडररींगद्वारे मे.लसम्प्लके्स इन्रास्त्रक्चर लललम्ेड याींना हिल ेअसताना पनु्हा 
ई- े्ंडररींग न करता सिरच ेकाम मे.आर.पी.एस. इन्राप्रोजेक्् प्रा.लल. याींचेमाफश त 
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी झालेले उल्लींघन व गरैव्यवहाराबाबतच ेननवेिन 
लोकप्रनतननिी याींनी मा.मखु्यमींरी व आयकु्त याींना हिनाींक २३ नोव्हेंबर, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास हिल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनषुींगाने शासनाने सखोल चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) मे. लसम्प्लेक्स इन्रास्त््क्चर लल. याींनी त्याींच्या आधथशक अडचणीमळेु 
उड्डाणपलुाच्या बाींिकामाच्या प्रगतीवर पररणाम होत असनू, त ेउवशररत बाींिकाम 
करण्यास सक्षम नसल्याच े प्राधिकरणास कळववले व त्याींनी स्त्वत: माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये त्याींच्या उपकीं रा्िाराकडून उड्डाणपलुाच ेउवशररत बाींिकाम 
जलिगतीने पणूश करण्याबाबतच्या ववनींतीसह प्रस्त्ताव एम.एम.आर.डी.ए. ला 
सािर केला होता.    

कीं रा्ातील तरतिूीनसुार उप कीं रा्िार मे.आर.पी.एस. इन्राप्रोजेक््स 
प्रा. लल. याींची ताींत्ररक व आधथशक क्षमता तपासण्यात आली व उवशररत काम 
त्याींच्याकडून करुन घेण्याच्या अनषुींगाने मे.लसम्प्लके्स इन्रास्त्रक्चर लल. 
मे.आर.पी.एस. इन्राप्रोजेक््स प्रा.लल. व मुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधिकरण याींच्या समवेत हिनाींक २८.०२.२०२० रोजी सक्षम प्राधिकाऱ्याींच्या 
मान्यतनेे त्ररपक्षीय करार करण्यात आला. अशाप्रकारे सिर पलुाचे उवशररत 
बाींिकाम मे. आर.पी. एस. इन्राप्रोजके््स प्रा. लल. या उपकीं रा्िारामाफश त करुन 
घेण्यात येत आहे. 

 
----------------- 
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नाशशि महानगरपाशलिेमाफच त अमतृ योजनेंतगचत पाणी पुरिठा 
आराखड्यास तातडीन ेमांजूरी देण्याबाबत 

  

(१४) *  ३९६२३ अॅड.राहुल हढिल े(नाशशि पिूच) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक (जज.नालशक) महानगरपाललकेमाफश त िारणा निीवरील चेहडी बींिारा 
येथून पाणीपरुवठा योजनेमाफश त अळ्यायकु्त िवुषत वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा 
नागररकाींना होत असल्याचे ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु नालशक रोड ववभागातील २ लाखाींपेक्षा अधिक 
नागररकाींच्या आरोग्याला अशधु्ि व िवुषत पाण्यामळेु िोका ननमाशण झाला 
असल्याने नागररकाींमध्ये भीतीच ेवातावरण ननमाशण झाल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिरील नालशक रोड ववभागातील नागररकाींना शधु्ि व परेुसे पाणी 
उपलब्ि व्हावे यासाठी नालशक महानगरपाललकेच्या वतीने अमतृ योजनेंतगशत 
राज्य शासनाच्या नगरववकास ववभागाला नालशक शहराचा २२५ को्ी रुपयाींचा 
पाणी परुवठा आराखडा मींजुरीसाठी माहे ऑगस्त््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
सािर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरील अमतृ योजनेंतगशत पाणी परुवठा आराखडा मींजुरी अभावी 
राज्य शासनाच्या नगरववकास ववभागाकड ेप्रलींत्रबत असल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिरील प्रलींत्रबत अमतृ योजनेंतगशत पाणी परुवठा आराखड्यास 
तातडीने मींजुरी िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) व (२) नालशक महानगरपाललका क्षेरातील नालशक रोड 
ववभागात नालशक रोड जलशदु्िीकरण कें द्र व गाींिीनगर जलशदु्िीकरण कें द्र 
येथून पाण्याचा परुवठा होतो. 

नालशक रोड जलशदु्िीकरण कें द्रास िारणा निीवरील चहेेडी बींिाऱ्यातनु 
कच्च ेपाणी (रॉ वॉ्र) परुववले जात.े हिनाींक ०२ डडसेंबर, २०२० िरम्यान चेहेडी 
बींिारा येथे कच्च्या पाण्यात (रॉ वॉ्र) वालिेवी निीतनु वाहून आलेल्या सकु्ष्म 
लाल अळ्या (लावी) आढळून आल्या होत्या. 
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       तद्नींतर, नालशक महानगरपाललकेमाफश त िारणा निीवरील चेहेडी 
बींिाऱ्यातनु कच्च ेपाणी (रॉ वॉ्र) उचलणे त्वररत बींि करून गींगापरू िरणातील 
थे् पाईपलाईनद्वारे कच्चे पाणी (रॉ वॉ्र) नालशक रोड जलशदु्िीकरण कें द्रात 
घेऊन शहरास स्त्वच्ि पाणी परुवठा करण्यात आला आहे व आजही करण्यात येत 
आहे अस ेनालशक महानगरपाललकेमाफश त कळववण्यात आल ेआहे. 

तसेच, सद्यजस्त्थतीस शहरास स्त्वच्ि पाणीपरुवठा सरुु असनु 
ननयलमतपणे पाण्याच ेनमनेु शासकीय प्रयोगशाळेत तपासले जात असनू सिर 
पाण्याच े नमनेु वपण्यायोग्य असल्याच े नालशक महानगरपाललकेमाफश त 
कळववण्यात आल ेआहे. 
(३), (४) व (५) नालशक महानगरपाललकेमाफश त कें द्र शासन परुस्त्कृत अमतृ 
अलभयानाींतगशत नालशक शहर पाणीपरुवठा प्रकल्पाचा रुपये २२६.३४ को्ी 
क्रकीं मतीचा सववस्त्तर प्रकल्प अहवाल शासनास सािर करण्यात आला होता. 

तथावप, कें द्र शासन परुस्त्कृत अमतृ अलभयानाच्या ्प्पा-१ च्या राज्य 
वावषशक कृती आराखड्याच ेननयोजन पणूश झालेले असल्यामळेु त्यावेळी प्रकल्प 
ववचारात घेता आला नाही. आता कें द्र शासनाने अमतृ २.० अलभयान घोवषत केल े
असनू त्याची अींमलबजावणी करताना पहहल्या वावषशक कृती आराखड्यात 
नालशक महानगरपाललकेचा पाणीपरुवठा प्रकल्प ववचारात घेण्यात येईल. 

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

  

िात्रज (जजल्हा पुणे) येथील राजीि गाांधी प्राणणसांग्रहालयातील 
पेशिेिालीन तलािातील पाणी प्रदवुषत झाल्याबाबत 

  

(१५) * ३८४८८ श्री.शभमराि तापियर (खडििासला) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेशातील पहहल्या िहा उत्तम प्राणणसींग्रहालयाींमध्ये कारज (जज.पणेु) येथील 
राजीव गाींिी प्राणीसींग्रहालयाचा समावेश असनू त्यास “मॉडले झ”ू म्हणून 
सन्माननत करण्यात आल े असतानाही या प्राणणसींग्रहालयातील पेशवेकालीन 
तलावात तीन ओढयाींमागे येणारे साींडपाणी लमसळत असल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर तलावातील पाणी प्रिवूषत व िगुिंीयकु्त झाल ेअसनू त्यावर 
जलपणी िेखील साचल्याने पयश् क, जलचर प्राणी व वन्य जीवाींच्या आरोग्याचा 
प्रश्न ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आल े आहे व त्यानसुार तलावातील प्रिषुण 
रोखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शश ांदे : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
पेशवे तलावालगत कारज वसाहतीमिून येणारी जुनी मलवाहहनी कमी 

व्यासाची व पणूशत: गाळाने भरलेली असल्याने काही प्रमाणात पाणी तलावात 
लमसळत आहे, ही वस्त्तजुस्त्थती आहे. 

सिर हठकाणी नव्याने मोठ्या व्यासाची मलवाहहनी ववकलसत करण्याच े
पणेु महानगरपाललकेच ेननयोजन आहे. 
      तसेच अन्य हठकाणी मलवाहहन्याींच्या ववकसनाचे काम जवळपास पणूश 
करण्यात आलेले आहे.   
     तलावात लमसळणारे मलवाहहन्याींच े पाणी तातडीने बींि होण्याच्या 
दृष्ीकोनातनू मलवाहहन्या बिलणे, मलवाहहन्याींची योग्यररत्या िेखभाल व 
िरुुस्त्ती करणे, त्याींचे योग्य ननयोजन करणे या उपाययोजना तात्काळ 
करण्याबाबत आयकु्त, पणेु महानगरपाललका याींना सचूना िेण्यात आलेल्या 
आहेत.             
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुांबईतील िशलना येथील मैत्री गहृननमाचण सहिारी सांस्थेच्या  
इमारतीतील अिैध बाांधिाम ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

  

(१६) * ३७९५० श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कललना येथील मरैी गहृननमाशण सहकारी सींस्त्थेच्या इमारतीतील 
अविै मजल्यासींिभाशत कारवाई करण्याबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
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तत्काललन मखु्यमींरी याींच्याकड े हिनाींक १६ माचश, २०१७ पासनू सातत्याने 
पराद्वारे मागणी करुनही आजतागायत सिर प्रकरणी कायशवाही करण्यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मरैी गहृननमाशण सहकारी सींस्त्थेच्या इमारतीमध्ये राज्य 
शासनाच्या सेवेतील उच्चपिस्त्थ अधिकाऱ्याींचा समावेश असल्याच े ननिशशनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडाने मरैी सहकारी गहृननमाशण सींस्त्थेतील ननिाशररत ७६ 
सिस्त्याींव्यनतररक्त उवशररत तसेच शासनाने मींजूर केलले्या सिस्त्याींकररता १५ 
सिननका उपलब्ि करुन िेण्यास मींजूरी िेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वव ींग ए साठी ३ तर वव ींग बी आणण सी साठी २ माळयाींची 
परवानगी असताींना मेससश लशके या कीं रा्िाराने १२ माळयाींच ेबाींिकाम केल े
आणण त्याींनतर अनधिकृत गाळे अधिकृत करण्याकररता नस्त्ती महानगरपाललका 
आयकु्ताींकड ेपाठववण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर इमारतीमिील अनधिकृत बाींिकाम ननषकालसत करुन 
ववकासकावर व यामध्ये सहभागी असलेल्या उच्चपिस्त्थ अधिकाऱ्याींववरुध्ि 
एमआर्ीपी कायद्यातींगशत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) सिरहू इमारतीच्या बाींिकामासींिभांत स्त्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी हि.१६/०३/२०१७ रोजी शासनास ननवेिन हिलेले आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे आहे. 
(५) व (६) मौज ेकोल-ेकल्याण, (कललना), मुींबई येथे शासनाच े राजपत्ररत 
अधिकारी या सींवगाशसाठी “मरैी सहकारी गहृननमाशण सींस्त्था” या नावाने ववननयम 
१३(२) अींतगशत गहृननमाशण योजना राबववण्यास शासनाने मान्यता हिली आहे. 

सिरहू सींस्त्थेच्या इमारतीकरीता म्हाडाने प्रथमत: जस्त््ल्ट् + १२ मजल े
बाींिकामासाठी नकाश े सािर केल े होत.े तथावप, इमारतीच्या जलमनीच्या 
मालमत्ता उत्ताऱ्यावर जलमनीचे क्षेर ३३१८.२४ चौ.मी. असल्यामळेु मुींबई 
महानगरपाललकेने फक्त जस्त््ल्ट् + ३ मजल ेपयतं बाींिकामास माहे ऑक््ोंबर, 
२०१३ मध्ये मान्यता हिली होती. तद्नींतर हि.०१/१०/२०१३ रोजी प्रस्त्तावीत 
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योजनेच्या जलमनीच्या ७/१२ क्षेरामध्ये िरुुस्त्ती होऊन जलमनीच ेक्षेर १३७८४.१० 
चौ.मी. सिुारणा झाली. त्यानसुार हि. २७/३/२०१५ रोजी जस्त््ल्ट् + १२ 
मजल्याच्या इमारतीसाठी म्हाडाने बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकड ेमान्यतसेाठी 
प्रस्त्ताव सािर केला. 

िरम्यानच्या काळात शासनाच्या नगर ववकास ववभागाच्या 
हि.२३/५/२०१८ च्या अधिसचूनेनसुार, म्हाडास बहृन्मुींबई क्षेरामिील म्हाडाच्या 
अलभन्यासामिील क्षेरासाठी ननयोजन प्राधिकरण म्हणून घोवषत करण्यात आल.े 

सिरहू गहृननमाशण योजनेस म्हाडाने हि.१४/०९/२०२० रोजी जस्त््ल्ट् + १२ 
मजल े पयतंचे बाींिकामास मान्यता हिलेली आहे. हि.२३/०८/२०२१ रोजी    
जस्त््ल्ट् + १२ मजल्याच्या इमारतीस अींशत: भोगव्ा प्रमाणपर प्राप्त झाल े
असनू ४६ सभासिाींना सिननकाींच ेववतरण म्हाडाकडून करण्यात आल ेआहे. 

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

हदगाांि (जज.नाांदेड) तालुतयातील राष्ट्रीय राजमागाचच्या  
रस्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे िेल्याबाबत 

  

(१७) *  ४०२३० श्री.माधिराि पिार (हदगाि), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड 
दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हिगाींव (जज.नाींिेड) तालकु्यातील वारींगा-महागाव या राषरीय महामागाशच े
काम ननकृष् िजाशच ेकरण्यात आल्यामळेु तसेच या मागाशवर मोठया भेगा 
पडल्याने अपघात होऊन एका वषाशत १५ जणाींचा मतृ्य ुझाला असल्याची बाब 
माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिरील रस्त्त्याचे काम सिभाव व शखेाव्ी कन्रक्शनने केल े
असनू, त ेअत्यींत ननकृष् िजाशचे झाल्याने त्याींच्यावर कारवाई करण्याची मागणी 
स्त्थाननक लोकप्रनतननिी आणण नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
 



26 

(३) असल्यास, सिरील कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने सींबींधित कीं रा्िारावर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच या रस्त्त्यावरील अपघात ्ाळण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) वारींगा-महागाींव येथील राषरीय महामागश ि.३६१ चे 
काम कें द्र शासनाच्या अखत्याररत असनू प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
राजमागश प्राधिकरण, नाींिेड याींचेमाफश त प्रगतीपथावर आहे. 

वारींगा त ेमहागाींव रस्त्त्याचे ६६.८८ क्रक.मी. लाींबीतील काम मे २०१८ 
पासनू प्रगती पथावर असनू सियजस्त्थतीत समुारे ५६ क्रक.मी. (७६ %) लाींबीचे 
चौपिरीकरण पणूश झाल ेआहे. सिर महामागाशवर कााँक्रि्ीकरणाच्या भागामध्ये 
भेगा पडल्याने सिर हठकाणची िरुुस्त्ती कीं रा्िाराच्या खचाशने व जबाबिारीवर 
प्रकल्पाच ेकाम पणूश होण्यापवूी करण्याच ेननयोजन आहे. 

भारतीय राषरीय राजमागश प्राधिकरणान े ननयकु्त केलेल्या सरुक्षा 
सल्लागाराच्या अहवालानसुार सिर महामागाशवर झालेले अपघात वाहने 
अमयाशहित वेगाने चालववल्यामळेु झाल ेआहेत, अस ेप्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय राजमागश प्राधिकरण, नाींिेड याींनी कळववले आहे. 
(२) स्त्थाननक लोकप्रनतननिी आणण नागररकाींकडून लसमें् रोडला तड ेगेल्याबाबत 
व काम अिशव् झाल्याने वाहनिारकाींना रास होत असल्याबाबतची तिार 
कीं रा्िारावर कारवाई करण्याच्या मागणीसह करण्यात आली आहे, अस ेप्रकल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागश प्राधिकरण, नाींिेड याींनी कळववले आहे. 
(३) सिरील प्रगतीपथावरील काम हे करार आणण MORTH व IRC कोड च्या 
तरतिुीनसुार करण्यात येत आहे. तथापी सिर महामागाशवर कााँक्रि्ीकरणाच्या 
भागामध्ये भेगा पडल्याने सिर हठकाणची िरुुस्त्ती कीं रा्िाराच्या खचाशने व 
जबाबिारीवर प्रकल्पाच ेकाम पणूश होण्यापवूी करण्याच ेननयोजन आहे. 

तसेच अपघात होऊ नये यादृष्ीने वेळोवेळी सरुक्षा सल्लागाराने 
हिलेल्या सचूनाींनसुार कीं रा्िाराकडून आवश्यक बाबीींची पतूशता करुन घेण्यात 
येत आहे, अस ेप्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागश प्राधिकरण, नाींिेड 
याींनी कळववले आहे. 
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(४) मळु उद्योजकाच्या आकजस्त्मक ननिनामळेु प्रकल्पामध्ये आधथशक समस्त्या 
ननमाशण झाली होती. त्यामळेु प्रकल्प पणूश होण्यास ववलींब झाला आहे. परींत ु
सद्यजस्त्थतीत आधथशक समस्त्या िरू होऊन पनु्हा वेगाने बाींिकाम सरुु झाल्याने 
लवकरच पणूश होणे अपेक्षक्षत आहे, अस े प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
राजमागश प्राधिकरण, नाींिेड याींनी कळववले आहे. 

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

जानेफळ (जज.बुलढाणा) येथील बायपास मागाचची  
दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(१८) *  ४१४४७   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जानेफळ (जज.बलुढाणा) येथील रस्त्त्याच्या ितुफाश असलेल्या ् ेकडयाींची लाल 
माती पावसामळेु वाहून रस्त्त्यावर आल्याने घसरण पट््ा ननमाशण झाला 
असल्याने िचुाकी व चारचाकी वाहनाींच ेअपघात होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. 
त्यामळेु सिर रस्त्त्याची िरुुस्त्ती करण्याची मागणी नागररकाींकडून वारींवार होत 
असल्याच ेननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य रस्त्त े ववकास महामींडळ (मयाश.) याींच्याकड े
MORTH माफश त सिर बायपास िेखभाल व िरुुस्त्तीसाठी कोणताही ननिी 
उपलब्ि नसल्याने व सिर रस्त्ता राषरीय महामागश ‘५४८ सी’ चा भाग म्हणून 
मींजुर न झाल्याने सिर मागाशची िेखभाल व िरुुस्त्ती करणे अद्याप शक्य झाल े
नसल्याच ेननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने उपरोक्त मागाशच्या िरुुस्त्तीकररता ननिी उपलब्ि 
करुन रस्त्त्याची तात्काळ िरुुस्त्ती करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) अींशत: खरे आहे. तथावप लाल माती पावसामळेु रोडवर 
आली असता त्या हठकाणी माती काढून िोन्ही बाजूला खोिकाम करुन नाली 
तयार केलेली आहे. अपघाताींच ेप्रमाण वाढल्याच ेननिशशनास आल ेनाही. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) जानेफळ बायपासच्या सिुारणेसाठीच ेअींिाजपरक महाराषर राज्य रस्त्त े
ववकास महामींडळाकडून पर ि.१०६६, हिनाींक २१.०२.२०२२ अन्वये मखु्य 
अलभयींता तथा प्रािेलशक अधिकारी, कें द्रीय रस्त्त ेवाहतूक व महामागश ववभाग, 
कोकण भवन, नवी मुींबई याींना मींजूरीसाठी सािर करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राळेगाांि (जज.यितमाळ) नगरपांचायत येथे पुरविण्यात आलेले  
पाणी शमटर ननिृष्ट्ट दजाचच ेअसल्याबाबत 

  

(१९) * ४२२०६ श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राळेगाींव (जज.यवतमाळ) नगरपींचायत येथील पाणी परुवठ्याच्या कामामध्ये 
कीं रा्िारामाफश त परुववण्यात आलेले ५० लक्ष रुपयाींच े १२०० पाणी मी्र, 
ननवविेतील अ्ी शतीनसुार नसनू अत्यींत ननकृष् िजाशचे असल्याच ेहिनाींक २३ 
ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा त्या समुारास ननिशशनास आल ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपींचायत प्रशासनाने पाणी लम्रचा मदु्िा ववषय पत्ररकेमध्ये 
नसताना त्यास मींजूरी हिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाणी परुवठा लम्र बसववण्यासाठी पन्नास लक्ष इतका खचश 
करणे अपेक्षक्षत नसल्याने नगरसेवकाींनी सिर ननवविेवर आक्षेप घेतला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
व त्याअनषुींगाने कीं रा्िार व िोषी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) राळेगाींव नगरपींचायतीची सवशसािारण सभा हिनाींक २३ जानेवारी, २०१८ 
रोजी आयोजजत करण्यात आली होती. त्यामध्ये जजल्हा नगरोत्थान 
योजनेअींतगशत वॉ्र मी्र बसववण्याबाबतचा ववषय सिर बठैकीच्या हिनाींक 
१२/१/२०१८ रोजी काढलेल्या सचूनेतील ववषयपत्ररकेत िशशववण्यात आला होता.  

तसेच नगरपींचायतीची स्त्थायी सलमती सभा हिनाींक १२/९/२०१९ रोजी 
आयोजजत करण्यात आली. त्यामध्ये सिर ववषयाच्या अनषुींगाने प्राप्त ननवविाींना 
मींजूरी िेण्याबाबतचा ववषय बठैकीच्या ववषयसचूीमध्ये िशशववण्यात आला होता. 
(३) यासींिभाशत नगरपींचायतीच्या काही नगरसेवकाींनी हिनाींक २७/१२/२०१९ रोजी 
मखु्याधिकारी याींना पर िेवनू त्यामध्ये, नगरपींचायतमिील पाणी परुवठा १० त े
१५ हिवसाींनी होत असनू तो प्रथम १ त े२ हिवसात परुवठा करुन सरुळीत 
करण्यात यावा व नींतर पाणी मी्र बसवावे अस ेकळववले होत.े तसेच हिनाींक 
६/३/२०२० रोजीच्या परान्वये, नगरपींचायतीने पाणी लम्र ननवविा सींपणूश 
साहहत्यासह हिली असताना केवळ पाणी मी्रचाच परुवठा करण्यात आला. 
तथावप, त ेप्रत्यक्ष बसववण्यासाठी आवश्यक साहहत्याचा परुवठा करण्यात आला 
नाही, असा तसेच क्रकीं मती व िजाशबाबतही आक्षेप घेण्यात आला होता. 
(४) नगरपींचायतीने ररतसर ननवविा प्रक्रिया करुन साहहत्य खरेिी केल ेअसनू कें द्र 
शासनाच्या Central Water and Power Research Centre, Pune 
याींचेकडून मी्र तपासनू त ेमानकाप्रमाणे (Standard) असल्याच ेप्रमाणपर 
घेण्यात आल ेआहे. 
      कीं रा्िाराने हिनाींक १/९/२०२० रोजी मी्र बसववण्याची प्रक्रिया पणूश 
केली आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 
----------------- 
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मुलुांड (पजश्चम) मुांबई येथील प्रसुतीगहृात  

गभचिती महहलेचा झालेला मतृ्यू 
  

 

(२०) *  ३८४९१ श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मलुुींड (पजश्चम) येथील प्रसतुीगहृात वदै्यकीय अधिकारी 
नसल्यामळेु एका गभशवती महहलेचा मतृ्य ूझाल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर घ्ना घडून गेल्यानींतरही प्रसतुीगहृात २४ तास उपजस्त्थत 
असणाऱ्या वदै्यकीय अधिकाऱ्याींची ननयकु्ती करणे अपेक्षक्षत असताींनाही ती 
करण्यात आली नसल्याच ेननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वदै्यकीय अधिकाऱ्याअभावी व रुग्णालय प्रशासनाच्या 
हलगजीपणामळेु गभशवती महहलेचा मतृ्य ूझाल्याची बाब समोर आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) तसेच सिर प्रसतुीगहृात रुग्णवाहहका िेखील नसल्याने एखाद्या गभशवती 
महहलेला रुग्णवाहहकेची मित लागल्यास नतच्या कु्ुींत्रबयाींना रुग्णवाहहकेची सोय 
स्त्वत:च करावी लागत असल्याचे ननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अशाप्रकारे हलगजीपणा करणाऱ्या रुग्णालय प्रशासनावर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच सिर प्रसतुीगहृात वदै्यकीय अधिकारी व ससुज्य 
रुग्णवाहहका उपलब्ि करुन िेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१), (२) व (३) श्रीमती ननशा कसबे, वय २६ वष ेही ७ 
महहन्याींची गरोिर महहला ताप व अींगिखुी या तिारीकररता हिनाींक २६.०९.२०२१ 
रोजी मलुुींड येथील एम.्ी. अगरवाल रुणालयाच्या बाह्यरुग्ण ववभागात आली 
होती. तथावप सिर रुग्णालयात प्रसतुी सेवा तज्ञ उपलब्ि नसल्यामळेु त्याींना 
आवश्यकतनेसुार औषिोपचार व चाचण्या करण्यास साींगनू पढुील उपचारासाठी 
उच्चस्त्तरीय रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला िेण्यात आला. 
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तथावप सिर महहला उच्चस्त्तरीय रुग्णालयात न जाता हिनाींक 

२७.०९.२०२१ रोजी सकाळी ११.३० नींतर मलुुींड प्रसतुीगहृाच्या बाह्य रुग्ण 
ववभागात परत आली. तद्नींतर सिर प्रसतुीगहृात महहललेा िाखल करुन 
वदै्यकीय अधिकाऱ्याींच्या सल्ल्याने नतच्यावर योग्य त ेउपचार सरुु करण्यात 
आल ेव नतची रक्त तपासणी करण्यात आली. तथावप सायींकाळी ७ नींतर सिर 
महहलेस ३ त े४ वेळा जुलाबाचा रास झाला. त्यावेळी कतशव्यावर असणाऱ्या 
स्त््ाफ नसशने वदै्यकीय अधिकाऱ्याच्या सल्ल्याने सलाईन चाल ूकेल.े तद्नींतर 
सिर महहलेस रारी १२ नींतर पनु्हा एकिा जुलाब झाल.े त्यामळेु भाींडुप येथील 
डॉक््राींच्या सल्ल्यानसुार सिर महहलेस मलुुींड येथील वीर सावरकर रुग्णालयात 
िाखल करण्याकररता सिर रुग्ण महहलेचे नातवेाईक उपलब्ि नसल्यामळेु व त े
फोनही उचलत नसल्यामळेु पोलीसाींना कळवनू वीर सावरकर रुग्णालयात 
नेईपयतं महहलेची जस्त्थती गींभीर होऊन नतचा मतृ्य ूझाला आहे.  

मलुुींड प्रसतुीगहृात सकाळी ९ त ेसींध्याकाळी ४ या वेळेत कायशकारी 
तत्वावर प्रसतुीपश्चात वदै्यकीय अधिकारी कायशरत असनू, सायींकाळी ४ त े
सकाळी ९ या वेळेत साववरीबाई फुले प्रसतुीगहृ, भाींडुप येथील ववशषे वदै्यकीय 
सल्लागार याींचेमाफश त सेवा परुववण्यात येतात. 

तसेच, मलुुींड प्रसतुीगहृात हिनाींक ०८.११.२०२१ पासनू ननवासी अधिकारी 
या पिावर २४ तासासाठी ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
(४) मलुुींड प्रसतुीगहृाची स्त्वत:ची रुग्णवाहहका नसली तरी प्रचललत पध्ितीनसुार 
रुग्णाला इतर रुग्णालयात पाठववण्याची गरज असेल तवे्हा १०८ िमाींकाच्या 
रुग्णवाहहकेची सोय प्रसतुीगहृामाफश त केली जात ेव ती त्वरीत उपलब्ि होते. 

तसेच सिर महहला रुग्णास १०८ िमाींकाच्या रुग्णवाहहकेनेच सावरकर 
रुग्णालयात स्त्थलाींतरीत केल ेहोत ेअस ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले 
आहे.  
(५) सिर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त चौकशी करण्यात आली 
असनू, चौकशी अहवालात सचुववल्याप्रमाणे िोषीींवर खालीलप्रमाणे कायशवाही 
करण्यात आली आहे:- 
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 मलुुींड प्रसतुीगहृात िपुारच्या सरात कायशरत असणाऱ्या पररचारीकेस 
ज्ञापन िेण्यात आला असनू, त्याची नोंि त्याींच्या सेवाअलभलेखात 
घेण्यात आली आहे. तसेच त्याींची बिली महानगरपाललकेच्या इतर 
रुग्णालयात करण्यात आली आहे. 

 रारीच्या सरात कायशरत असणाऱ्या पररचाररकेस लेखी समज िेण्यात 
आली आहे. 

 प्रसतुीपश्चात वदै्यकीय अधिकारी याींना ज्ञापन िेण्यात आला असनू, 
त्याची नोंि त्याींच्या सेवाअलभलेखात घेण्यात आली आहे व त्याींची बिली 
िेवनार प्रसतुीगहृ येथे करण्यात आली आहे.  

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

 
सोलापूर महानगरपाशलिा प्रशासनान ेशहरातील िुपनशलिेच्या दरुुस्तीचा 

प्रस्ताि जुन्याच मततेदाराला हदल्याबाबत 
  

(२१) *  ४२९६९  श्री.विजयिुमार देशमखु (सोलापरू शहर उत्तर) : सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू महानगरपाललका प्रशासनाने शहरातील कुपनललका िरुुस्त्ती 
करण्याचा आणण त्याींच्याशी सींबींधित ववशषे कामाचा वावषशक मक्ता जुन्याच 
मक्तिेाराींना सव्वा को्ी रुपयात िेण्याचा प्रस्त्ताव सवशसािारण सभेत 
मान्यतसेाठी पाठववला असल्याच े हिनाींक १७ जानेवारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी मक्तिेाराकडून ननवविा मागण्यात आली आहे काय 
व त्यानसुार लक्ष्मीनारायण सेल्स कॉपोरेशन या कीं पनीला मान्यता िेण्यात आली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी मक्तिेाराकडून ननयम व अ्ी शती लावण्यात 
आल्या आहेत काय व त्यानसुार महानगरपाललका प्रशासन ववभागाने कोणता 
ननणशय घेतला वा घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शश ांदे : (१), (२) व (३) सोलापरू महानगरपाललकेने सन २०२१-२०२२ 
या कालाविीसाठी कुपनललका िरुुस्त्ती (साहहत्य परुवठ्यासह) याकरीता हिनाींक 
१२/३/२०२१ रोजी ननवविा प्रलसद्ि केली होती. 

या कामासाठी एकूण ३ ननवविा प्राप्त झाल्या होत्या. ननवविेमध्ये एकूण 
५६ िरुुस्त्तीच्या बाबी समाववष् होत्या. 

प्रत्येक बाबननहाय िर मागववण्यात आला होता, त्यामध्ये सवाशत कमी 
िर असलेल्या ठेकेिारासोबत िराबाबत वा्ाघा्ी करुन ननवविा मींजूरीचा प्रस्त्ताव 
हिनाींक ११/१०/२०२१ रोजी सवशसािारण सभेच्या मान्यतसे्त्तव नगरसधचव 
कायाशलयास पाठववण्यात आला. 

हिनाींक १९/१/२०२२ रोजीच्या सवशसािारण सभेत याबाबतचा प्रस्त्ताव 
मींजूरीस्त्तव ववषयपत्ररकेत िशशववण्यात आला होता. तथावप, त्यावर चचाश न होता, 
सभा तहकूब करण्यात आली.  

अद्याप सवशसािारण सभेने मींजूरी हिलेली नसल्याने कायाशरींभ आिेश 
िेण्यात आलेले नाही.   
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जोगेश्िरी (मुांबई) रेल्िे फाटिाजिळील पादचारी  
पूलाचे िाम पुणच िरण्याबाबत 

  

(२२) * ४२३९७ श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील जोगेश्वरी रेल्वे फा्काजवळ जोगेश्वरी पवूश-पजश्चमेला जोडणाऱ्या 
पािचारी पलूाच ेकाम सन २०१६ मध्ये सरुू करण्यात येवून माहे जानेवारी, २०२१ 
मध्ये पणूश करण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू पािचारी पलुाच्या बाींिकामास सरुूवात करून ७ वषांचा 
प्रिीघश कालाविी उल्ूनही या पलुाच्या पवेूकडील बाजुस इस्त्माईल यसुफू 
महाववद्यालयाच्या हठकाणी स्त्वयींचललत पायऱ्या बसववण्याचे काम प्रगतीपथावर 
असनू त ेमाहे एवप्रल, २०२१ पयतं पणूश करण्यात येत असल्याची बाब माहे 
फेब्रवुारी-माचश, २०२१ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू आश्वासन िेवनू आजलमतीस एक वषाशचा कालाविी 
उल्ूनही सिर हठकाणी स्त्वयींचललत पायऱ्या बसववण्याचे काम अद्याप पणूश 
करण्यात आल ेनसल्याची बाब ननिशशनास आली असनू यामळेु नागररकाींना 
ववशषेत: लहान मलेु, वयोवधृ्ि नागररक व शारररीक अपींग व्यक्ती याींना अनेक 
अडचणीींचा सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू स्त्वयींचललत पायऱ्याींच ेकाम तातडीने पणूश करण्याबाबत 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच ेसींबींधित मखु्य अलभयींता (पलू) याींना स्त्थाननक 
लोकप्रनतननिीींकडून वारींवार सचूना िेवनूही त्याींचेकडून या प्रकरणी अद्याप 
कोणतीच कायशवाही करण्यात न आल्याने या प्रकरणी होत असलेला अक्षम्य 
ववलींब लक्षात घेता सींबींधित बेजबाबिार अधिकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच सिरहू पािचारी पलुाच्या पवेूकडील बाजसू प्रस्त्ताववत असलेले 
स्त्वयींचललत पायऱ्याींच े काम पणुश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) व (२) जोगेश्वरी (मुींबई) रेल्वे स्त्थानक पररसरातील 
पवुश-पजश्चम पािचारी पलुाच ेकाम बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त सन २०१६ 
मध्ये सरुु करण्यात आल ेअसनू, पवेुकडील पलुाचे काम सरकता जजना वगळून 
माहे जानेवारी, २०२० व पजश्चमेकडील पलूाच ेकाम सरकता जजना वगळून माहे 
मे, २०२१ रोजी पणूश करण्यात आल ेआहे. 
(३), (४) व (५) सिर पलुाच्या पवेूकडील बाजूस सद्य:जस्त्थतीत सरकता जजना 
बसववण्याच ेकाम पणूश झाल ेअसनू, इलेजक्रक मी्र बसववण्याबाबतची कायशवाही 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त सरुु आहे.  

ववद्यतु प्रवाहाची जोडणी झाल्यावर पवेूकडील सरकत े जजन े
नागररकाींसाठी प्रािान्याने बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त सरुु करण्यात येत 
आहे. 

सद्य:जस्त्थतीत जोगेश्वरी रेल्वे स्त्थानकाच्या पवूश बाजूस रेल्वेमाफश त 
सरकता जजना कायाशजन्वत करण्यात आला असनू, लहान मलेु, वयोवधृ्ि 
नागररक, शारीररक अपींग व्यक्ती त्याचा वापर करीत आहेत. 
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      स्त्थाननक लोकप्रनतननिीकडून याबाबत सचूना केली असनू, सिरहू 
पाचिारी पलुाच्या पवेूकडील बाजूस असलले्या भलूमगत सेवा, अरुींि रस्त्ता, 
कोरोना प्रािभुाशव, बाींिकाम स्त्थलाींतरीत करणे, सावशजननक शौचालयाच े
ननषकासन इत्यािी कारणाींमळेु कामास ववलींब झाला आहे. 

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

मुांबईतील मे.ओम ॲडव्हटायणझांग ि मे.रािेश ॲडव्हरटायणझांग प्रा.शल, 
जाहहरातदार सांस्थािर गुन्हे दाखल िरण्याबाबत 

  

(२३) *  ३९१०१ श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम) : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोकायकु्त व उपलोकायकु्त, महाराषर राज्य याींनी राज्याच्या माहहती व 
जनसींपकश  महासींचालनालयाला मेससश ओम ॲडव्हर्ायणझींग व मेससश राकेश 
ॲडव्हर्ायणझींग प्रा.लल. मुींबई या िोन्ही िोषी जाहहरातिार सींस्त्थाींच्या ववरोिात 
फौजिारी गनु्हा िाखल करण्याचे आिेश हिल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळाच्या बस स्त्थानकाींवर ब्राँडीग व बसेस 
मिील प्रलसध्िीच्या कायाशत झालेल्या गरैव्यवहार प्रकरणी तत्काललन उपाध्यक्ष 
तथा व्यवस्त्थापकीय सींचालक, राज्य पररवहन महामींडळ याींनी वरील िोन्ही 
जाहहरातिार सींस्त्थाींना िोषी असल्याबाबतचा अहवाल सींचालक, माहहती 
जनसींपकश  ववभाग याींच्याकड ेहिनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िोन्ही जाहहरातिार सींस्त्थाींचा कालाविी माहे माचश, २०२० 
अखेरपयतं असतानाही तसेच त्याींच्याववरुध्ि िोषी अहवाल प्राप्त असनूही 
हिनाींक १४ माचश, २०२० रोजी तत्कालीन सींचालक श्री.अजय आींबेकर याींनी सिर 
सींस्त्थाना कोट्याविी रुपयाींचे कायाशरींभ आिेश ववतरीत केले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणातील िोन्ही िोषी जाहहरातिार सींस्त्थाचालक तसेच 
सींबींधित अधिकाऱ्याींववरुध्ि फौजिारी गनु्हा िाखल करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उद्धि ठािरे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) हिनाींक ९ माचश, २०२० त ेहिनाींक १४ माचश, २०२० या िरम्यान या सींस्त्थाना 
१२ कायाशिेश सींचालक (माहहती) (प्रशासन) स्त्तरावर िेण्यात आलेले आहेत. 
(४) िोन्ही जाहहरातिार सींस्त्थाचालक याींच्यावर फौजिारी गनु्हा िाखल 
करण्याबाबतची कायशवाही सामाजजक न्याय ववभागामाफश त सरुु आहे. 
तसेच, महासींचालनालयातील ववववि बाबी सींिभाशतील अननयलमततबेाबत 
िोषारोपपर बजावण्याची कायशवाही स्त्वतींरपणे सामान्य प्रशासन ववभागाकडून 
सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुांबईतील सँन्डहस्टच रोड येथील हँिॉि पुलाच्या रुां दीिरण वििास 
िामामुळे बाधीत होणाऱया िुटुांबाचे पुनिचसन िरणेबाबत 

  

(२४) *  ३८४०४  श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील स्त् ॅ्ंन्डहॅस्त् श् रोड रेल्वे स्त्थानकाजवळील लशविास चापसी मागश 
येथील रेल्वे लाईनवरील हाँकॉक ब्रीजच्या िहेुरी रुीं िीकरणाच्या अनतररक्त 
बाींिकामामळेु तसेच वॉलेस फ्लोअर लमल त ेसक्रकना मींणझल िरम्यान रस्त्ता 
रुीं िीकरणामळेु ७ इमारतीमिील ६३० रहहवाशी कु्ुींबे बािीत होत असल्याने 
सिरहू कु्ुींबाींना मुींबई महापाललकेच्या “इ” वाडश ववभागातफे इमारतीींचे ननषकासन 
करण्याकररता सव्हे करण्याची नो्ीस बजाववण्यात आल्याच ेननिशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त हाँकॉक ब्रीजच े काम पणूश करण्यात येणार असल्याने 
सहाय्यक आयकु्त, मालमत्ता याींनी जारी केलेल्या पररपरक ि.१९/२०२१-२२, 
हिनाींक १२ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये उक्त प्रकल्पबािीत ७ इमारतीमिील ६३० 
कु्ुींबाींना रेडीरेकनरच्या िराने घराींच्या क्रकमती अिा करण्याचा शासन तथा 
महापाललकेने ननणशय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू प्रकरणी शासन तथा महापाललकेने घेतलेल्या ननणशयानसुार 
बाधित होणाऱ्या कु्ुींबाच ेपनुवशसन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) लशविास चापसी मागाशवरील हॅकॉक ब्रीजच्या रस्त्त्याच्या 
रुीं िीकरणामध्ये बािीत इमारतीींच ेसवेक्षण करण्यास सहकायश करण्याची ववनींती 
बािीत इमारतीींचे अध्यक्ष/सधचव याींना हिनाींक १७.०६.२०२० रोजीच्या परान्वये 
करण्यात आली होती.  
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त राबववण्यात येणाऱ्या नागरी प्रकल्पातील 
बािीत ननवासी प्रकल्पबािीताींना पयाशयी ननवासी सिननकाींऐवजी आधथशक 
मोबिला िेण्याच्या िोरणास महानगरपाललकेच्या हिनाींक २१.१०.२०२१ रोजीच्या 
ठरावान्वये मींजुरी प्राप्त झाली असनू, सिर बाब महानगरपाललकेच्या सवश 
ववभागाींस अवगत करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने घेतलेल्या ननणशयानसुार बािीत कु्ुींबाींच े
पनुवशसन करण्याबाबत महानगरपाललकेमाफश त अद्याप कोणतीही कायशवाही सरुु 
करण्यात आलेली नाही. 

बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ऑनलाईन पीएपी पो श्लवर ६३० 
सिननका उपलब्ि नाहीत. तसेच इतक्या मोठ्या सींख्येने सिननका उपलब्ि 
करणे जजकरीच ेव िीघशकालीन काम आहे. 

सबब, प्रगतीपथावर असलेले हॅकॉक पलुाच ेबाींिकाम थाींब ूनये याकररता 
िोन ् प्प्याींमध्ये पलुाचे बाींिकाम करावयाच ेठरववले असनू, पहहल्या ्प्प्यातील 
बाींिकाम पणूश करण्यासाठी सिर ७ इमारतीींमिील ६३० रहहवाशी कु्ुींबाींना 
स्त्थलाींतरीत करण्याची आवश्यकता नाही. 

 

----------------- 
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मुांबईतील चाांहदिली येथील दरड िोसळून बाधधत झालेल्या 
झोपडपट्टीधारिाांचे पुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(२५) *  ३९९२७ श्री.हदलीप लाांड े(चाांहदिली) :  सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चाींहिवली येथील भानशुालीवाडी, लोयल्का कीं म्पाऊीं ड, श्री.जींगलेश्वर 
महािेव मागश तसेच साकीनाका येथ े हिनाींक ३० ऑगस्त््, २०२१ रोजी िरड 
कोसळून बाधित झालेल्या १०० झोपडीिारकाींच े पनुवशसन करण्यात आल े
नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्त्थतीमध्ये बाधित झोपडीिारकाींना महानगरपाललकेच्या 
शाळेत स्त्थलाींतरीत करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त १०० बाधित झोपडीिारकाींच ेमुींबई महानगर प्रिेश ववकास 
प्राधिकरणाच्या (MMRDA) कुलाश (प.) येथील ननवासी गाळयाींमध्ये पनुवसशन 
करण्याबाबत प्रस्त्ताव शासनाचा ववचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बाधित झोपडीिारकाींच ेपनुवशसन करणे, िरड कोसळण्याच्या 
प्रकारास प्रनतबींि करणे तसेच सिर हठकाणी सींरक्षण लभ ींत बाींिण्याबाबत ‘ववशषे 
बाब’ म्हणून ननिी मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) व (२) भानशुालीवाडी, लोयल्का कीं म्पाऊीं ड, श्री.जींगलेश्वर 
महािेव मागश, साकीनाका येथे हिनाींक ३० ऑगस्त््, २०२१ रोजी िरड 
कोसळल्यामळेु तथेील ६० त े ७० कु्ुींबाींना बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त 
महानगरपाललकेच्या मोहहली मराठी शाळेत तात्परुता ननवारा म्हणून स्त्थलाींतरीत 
करण्यात आल ेहोत.े 
(३), (४) व (५) मा.लोकप्रनतननिीींच्या ववनींतीच्या अनषुींगाने भसू्त्खलनात बािीत 
झालेल्या २२ झोपडीिारकाींपकैी २० झोपडीिारकाींच ेपनुवशसन एम.एम.आर.डी.ए. 
माफश त तात्परुत्या स्त्वरुपात करण्यात आल ेआहे. 
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   तसेच, िघुश् नाग्रस्त्त हठकाणी सींरक्षण लभ ींत बाींिण्याकरीता मा.लोकप्रनतननिी 
याींचा प्रस्त्ताव जजल्हा ननयोजन अधिकारी, मुींबई उपनगर याींना प्राप्त झाला 
असनू त्याींनी सिर प्रस्त्तावाच्या अनषुींगाने मुींबई झोपडपट््ी सिुार मींडळ 
(म्हाडा) याींना अींिाजपरक सािर करण्याबाबत कळववले आहे. 

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

मुांबईतील मालाड (पजश्चम) येथील नैसधगचि नाल्यािर बेिायदेशीरररत्या 
सुरु असलेल्या बारच ेबाांधिाम ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

  

(२६) * ३८४६८ श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सनुील राणे 
(बोरीिली) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील मालाड (पजश्चम) येथील मीठ चौकी लल ींक रोड पररसरातील वळणई 
जव्हलेज येथील मेरो स्त्थानकासमोर बजुववण्यात आलेल्या जोगळेकर नसैधगशक 
नाल्यावर त्रबअर बारचे जवळपास ५ हजार फु्ाच ेअनधिकृत बाींिकाम माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ पासनू सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू अनधिकृत बाींिकामाववरोिात कारवाई करण्यासाठी फाई् 
फॉर राई् या सामाजजक सींस्त्थेने आपले सरकार पो श्लसह सहाय्यक आयकु्त, 
उत्तर ववभाग आणण अन्य सींबींधित अधिकाऱ्याींकड ेमाहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान लेखी तिार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू तिारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आल े व चौकशी अहवालाच्या अनषुींगाने नसैधगशक 
नाल्यावर बेकायिा त्रबअरबारचे बाींिकाम करणाऱ्या बार मालक व सींबींधित 
अधिकाऱ्याींववरुध्ि कायिेशीर कारवाई करुन सींपणूश अनधिकृत बाींिकाम 
ननषकालसत करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
    मुींबईतील मालाड (पजश्चम) येथील मीठ चौकी लल ींक रोड पररसरातील 
वळणई जव्हलेज येथील मेरो स्त्थानकासमोर जोगळेकर नसैधगशक नाला बजुवनू 
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तथेे कोणतहेी बाींिकाम सरुु नाही अस ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले 
आहे. 
(२) सिर तिार सवे नीं. ३९ (पा श्), सी्ीएस िमाींक १, ववलेज वळणाई, सोनल 
लल ींक अपा श्में् समोर, मीठ चौकी, मेरो स्त््ेशन जवळ, लल ींक रोड, मालाड (प.), 
मुींबई ४०० ०६४ येथील अनधिकृत बाींिकामाबाबत होती.  

त्यानषुींगाने फाई् फॉर राइ् या सामाजजक सींस्त्थेस बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफश त हिनाींक ३०.११.२०२१ रोजीच्या परान्वये कळववण्यात 
आल ेआहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने सिर बाींिकामास नो्ीस बजावनू हिनाींक 
२८.०९.२०१७ रोजी बाींिकाम ननषकालसत केल.े सिर ननषकासनाववरोिात 
मालक/िारक याींनी मा.उच्च न्यायालयात याधचका िाखल केली.  मा.उच्च 
न्यायालयाने सिर बाींिकाम पनुबांिणी करण्याच े आिेश हिल.े सिर 
आिेशाववरोिात महानगरपाललकेने मा.सवोच्च न्यायालयात याधचका िाखल 
केली. मा.सवोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच े आिेश कायम ठेवनू 
याधचका ननकाली काढली. त्यानसुार मालक/िारक याींनी ननषकालसत केलेल्या 
बाींिकामाची पनुबांिणी केली आहे. 

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

चांद्रपूर ि गडधचरोली या जजल््याांमध्ये िन विभागातील आहदिासी 
समाजािर होत असलेल्या अत्याचाराबाबत 

  

(२७) *  ४२०४१ श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील (शशडी) : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वन ववभागाच्या अधिकारी व कमशचारी वगाशकडून आहिवासी 
समाजावर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार करण्यात येत असल्याच्या घ्नाींमध्ये 
वाढ झाली असनू ववशषेत: चींद्रपरू व गडधचरोली या जजल्ह्याींमिील आहिवासी 
कु्ुींब आपल्या उिर ननवाशहासाठी पणूशतः जींगलावर अवलींबनू असल्याने 
आहिवासी नागररक जींगलात गेल्यानींतर वन अधिकारी व कमशचारी त्याींच्यावर 
अनजन्वत अत्याचार कररत असल्याच ेननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 



41 

(२) असल्यास, चींद्रपरू मिील श्री.सरुेंद्र िेवाडकर या आहिवासी तरुणाचा  
हिनाींक १ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास वन ववभागाच े बी् गाडश 
श्री.बालाजी राठोड व इतर कमशचाऱ्याींच्या मारहाणीत मतृ्य ूझाला असनू हिनाींक 
२४ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास चींद्रपरूच ेवनपररक्षेराधिकारी श्री.राहुल 
कोरेकर याींनी श्री.ईश्वर राम्ेके, श्री.हनमुान आसु् कर, श्री.सींिीप आसु् कर, 
श्री.मींगेश आसु् कर व श्री.आकाश चाींिेकर याींना लशकारीच्या सींशयावरून 
मारहाण करुन चींद्रपरू वन ववभागाच्या कायाशलयात आणून ननवशस्त्र करून, 
गपु्ताींगावर चाजजगं बॅ्रीच ेकरीं् िेण्यात आल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वन ववभागातील अधिकाऱ्याींच्या अमानषु वतशणुकीमळेु 
नक्षलवािाला प्रोत्साहन व खतपाणी लमळून आहिवासी बहुल भागात ववशषेत: 
गडधचरोली व चींद्रपरू जजल्ह्यात वन ववभागातील अधिकाऱ्याींचा ववरोिात 
नागररकाींमध्ये असींतोष पसरला असल्याच ेननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने सींबींिीत िोषी वन अधिकाऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे : (१) नाही. 
(२) व (४) ववभागीय व्यवस्त्थापक, वन प्रकल्प ववभाग, पजश्चम चाींिा चींद्रपरू या 
कायाशलयाच्या पररक्षरेाींतगशत हि.२७.०९.२०२१ रोजी तोडलेले बाींब ूजमा करीत 
असताना वनरक्षकान ेमारहाण केल्याची व सिर मारहाणीमध्ये जखमी झालले्या 
एका व्यक्तीचा हि.०१.१०.२०२१ रोजी मतृ्य ूझाला असल्याची तिार रामनगर 
पोलीस स्त््ेशन, चींद्रपरू येथे करण्यात आली आहे. मारहाणीत मतृ्यू झालले्या 
प्रकरणाशी सींबींधित असलेल्या वनरक्षकास हि.०१.१०.२०२१ पासनू ननलींत्रबत 
करण्यात आल ेअसनू सींबींधित वनरक्षकाववरुध्ि पोलीसाींकडून ग.ुर.ि. ९८४/२१, 
कलम ३०२, ३२४, ३२३ भा.िीं.वव. अन्वये गनु्हा नोंिववण्यात आलेला आहे.  सिर 
प्रकरण मा.सर न्यायालय, चींद्रपरू येथे न्यायप्रववषठ आहे. 
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वनपररक्षेर अधिकारी, चींद्रपरू या कायाशलयाचे पररक्षेराींतगशत 
हि.२४.११.२०२१ रोजी वन्यप्राण्याच ेअवशषे आढळून आल.े सींशनयत व्यक्तीींच्या 
चौकशीमध्ये धचतळाची लशकार करण्यात आल्याच ेननिशशनास आल्याने सींबींधित 
व्यक्तीींना वन ववभागाच्या अधिकाऱ्याींकडून सववस्त्तर तपासाकरीता बोलववण्यात 
आल ेअसता, धच ींचोली गावातील गावकऱ्याींनी वनववभागाच्या कमशचाऱ्याींना घेराव 
करून िक्काबकु्की व मारहाण केली तसेच या कमशचाऱ्याींनी लशकारीच्या 
सींशयावरुन मारहाण केल्याची तिार गावकऱ्याींनी िगुाशपरू पोलीस स्त््ेशन येथ े
िाखल केली आहे. तसेच वन्यप्राणी लशकार प्रकरणात वन ववभागामाफश त 
सींशनयताववरुध्ि हि.२५.११.२०२१ रोजी गनु्हा नोंिववण्यात आला असनू, 
याप्रकरणात सींशनयत असलेल्या व्यक्तीववरुध्ि सन २०१६ मध्ये सधु्िा वनगनु्हा 
िाखल आहे. सिर प्रकरणाींत पोलीसाींकडून तपास सरुु आहे.           
(३) हे खरे नाही. 
(४) उपप्रश्न २ च्या उत्तरामध्ये नमिू केल्याप्रमाणे 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

भुईबािडा (ता.िैभििाडी, जज.शसांधदुगुच) येथील घाटमागाचच्या  
दरुुस्तीचे िाम पुणच िरण्याबाबत 

  

(२८) * ४१८२६  अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भईुबावडा (ता.वभैववाडी, जज.लस ींिुिगुश) येथील घा्ात रस्त्त्यावर भेगा पडून 
रस्त्ता खचल्यामळेु व सींरक्षक लभ ींती ढासळल्यामळेु गलेी ६ महहने घा्ातनू 
अवजड वाहतकु पणुशपणे बींि करण्यात आल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, घा् बींि असल्यामळेु मालवाहक वाहने व प्रवाशाींना करुळ 
घा्ातनू वळसा घालनू व अधिकच ेभाड ेअिा करुन प्रवास लागत असल्याच े
ननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, घा्ात अन्य काही हठकाणी सींरक्षक लभ ींती िेखील ढासळल्या 
असनू सिर हठकाणी अपघात होण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे, सिर घा् 
मागाशची कें द्रीय तज्ञ सलमतीकडून पाहणी करण्यात आली असनू िरुुस्त्तीच ेकाम 
त्याींच्या लशफारशीनसूार करण्यात येणार असल्याचे सावशजननक बाींिकाम 
ववभागाकडून कळववण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर भईुबावडा घा्मागाशच्या िरुुस्त्तीचे काम तातडीने पणुश 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
जुल,ै २०२१ पासनू घा्ातनू अवजड वाहतकू बींि करण्यात आली आहे. 
सद्य:जस्त्थतीत घा्रस्त्त्याच्या खचलेल्या लाींबीमध्ये तात्परुती िरुुस्त्ती 

करुन ऊसाची अवजड एकेरी वाहतकू सरुु करण्यात आली आहे. इतर अवजड 
वाहतकु बींि आहे. 
(३) सिर घा् मागाशची कें द्रीय तज्ञ सलमतीकडून पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्रश्नाींक्रकत घा् रस्त्ता िरुुस्त्तीच ेकाम हे ननकष, मींजूरी व ननिी 
उपलब्िततचे्या अिीन राहून हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 

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

धचखलदरा (जज.अमरािती) पयचटन स्थळािडे जाणाऱया 
रस्त्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(२९) *  ४१९९४  श्री.बळिांत िानखड े(दयाचपरू), श्री.नानाभाऊ पटोल े(सािोली), 
श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.जजतशे 
अांतापरूिर (देगलरू), श्री.माधिराि पिार (हदगाि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी) : सन्माननीय 
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सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) धचखलिरा (जज.अमरावती) पयश् न स्त्थळाकड ेजाणाऱ्या परतवाडा-िामणगाव 
गढी, धचखलिरा-घ्ाींग रस्त्त्याचे ५४ क्रक.मी. चे काम गत ३ वषाशपासनू प्रलींत्रबत 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, या रस्त्त्यावर मातीच ेहढगारे असनू पडलेले खड्ड ेमातीने बजुवनू 
ननकृष् िजाशच ेकाम करुन कीं रा्िार व उपकीं रा्िाराने ८२ को्ी रुपयाींच्या 
ननिीचा गरैव्यवहार केला असल्याच ेननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िोषी कीं रा्िार, 
उपकीं रा्िार व सींबींधित अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, वन व व्याघ्र प्रकल्पाच ेपरवानगी अभावी 
सिर रस्त्त्याचे काम रखडल ेआहे. 
(२) हे खरे नाही,  

सिर रस्त्त्याचे काम प्रगतीत असल्याने खड्ड े पडलेल्या लाींबीमध्ये 
त्वरीतच कायमस्त्वरुपी काम करावयाचे असल्यामळेु रस्त्त्यावरील खड्ड े
तात्परुत्या पध्ितीने बजुवनू घा् वळण रस्त्ता वाहतकुीस योग्य करण्यात आलेला 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

नाशशि म्युननशसपल स्माटच शसटी डवे्हलमेंट िॉरपोरेशन शलशमटेडने 
 चार िोटी रुपयाांची बनािट देयिे सादर िरुन िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३०) *  ३९३२४   श्रीमती सरोज आहहरे (देिळाली) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक म्यनुनलसपल स्त्मा श् लस्ी डवे्हलपमें् कॉरपोरेशन ललमिटेडने स्त्मा श् 
लस्ी योजनेअींतगशत सन २०१५ मध्ये मे.के.पी.एम.जी. कीं पनीला हिलेल्या ववकास 
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कामाच्या कीं रा्ामध्ये सन २०१५ त े२०१९ िरम्यान (अन.ुि. १३ त े३५) सिर 
कीं पनीने समुारे ४ को्ी रुपयाींची बनाव् िेयके सािर करुन शासनाची फसवणूक 
केल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ४ को्ीच्या बनाव् िेयकामध्ये, हायव ेसींिभाशतील १ को्ी 
८५ लाख तसेच सुींिर नारायण मींहिरासाठीींच े५ लाख ८१ हजार ६४० रुपयाींचे तर 
सरकारवाडासाठीच े ९ लाख ८८ हजार १८२ रुपयाींची बनाव् िेयके अींतभूशत 
असल्याच ेननिशशनास आल ेआहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर कीं पनीद्वारे डीपीआर मिील मींजूर काम,े े्ंडरमिील व 
वकश ऑडशरमध्ये नमिू केलेली काम ेआणण प्रत्यक्षात होणारी काम ेयामध्ये मोठया 
प्रमाणात तफावत व गरैव्यवहार झाल्याच ेआढळून आल्याने प्रस्त्ततु प्रकरणाची 
तातडीने चौकशी करण्याच े ननवेिन स्त्थाननक लोकप्रनतननिीनी प्रिान सधचव, 
नगरववकास ववभाग याींच्याकड ेहिनाींक १३ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास 
सािर केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन को्यविी रुपयाींच्या 
गरैव्यवहाराप्रकरणी सवश सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) व (२) कें द्र शासन परुस्त्कृत स्त्मा श् लस्ी योजनेंतगशत 
नालशक ववशषे उद्िेश वहनाने (एस.पी.व्ही.) मे. के.पी.एम.जी. ॲडवायजरी 
सव्हीसेस प्रा. लल. याींची प्रकल्प व्यवस्त्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक केली 
होती. त्यानषुींगाने मे. के.पी.एम.जी. ॲडवायजरी सव्हीससे प्रा. लल. याींनी ववववि 
प्रकल्पाींच्या अनषुींगाने रू. ४ को्ीींची िेयके मखु्य कायशकारी अधिकारी, नालशक 
ववशषे उद्िेश वहन याींच्याकड ेसािर केली होती. 
       मे. के.पी.एम.जी. ॲडवायजरी सव्हीसेस प्रा. लल. याींनी सािर केलेल्या 
िेयकाींमध्ये हायवे सींिभाशतील रु.१ को्ी ८५ लाख तसेच सुींिर नारायण 
मींहिरासाठीच ेरु.५ लाख ८१ हजार ६४०, तर सरकारवाडासाठीच ेरु.९ लाख ८८ 
हजार १८२ रकमेची िेयके अींतभूशत आहेत.  
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सिर िेयके ही प्रकल्प व्यवस्त्थापन सल्लागार कीं पनीने सािर केलेल्या 
पेमें् शडे्यलुनसुार असल्याने, सिर िेयके बनाव् नसल्याच ेमखु्य कायशकारी 
अधिकारी, नालशक ववशषे उद्िेश वहन याींनी कळववले आहे. 
(३) अशा आशयाच ेननवेिन मा.लोकप्रनतननिीींनी नगर ववकास ववभागाकड ेसािर 
केल ेआहे, हे खरे आहे. 
(४) व (५) स्त्मा श् लस्ी अींतगशत ववववि प्रकल्पाींची अींमलबजावणी करताना 
ननवविा अ्ी व शतींच्या अिीन राहून अपेक्षक्षत सींभाव्य बिल स्त्मा श् लस्ी ववशषे 
उद्िेश वहन, सींचालक मींडळाच्या मान्यतनेे करण्यात येतात. 
      या प्रकरणी सािर केलेली रु.४ को्ीींची िेयके ही कन्व्हजशन्स मिील 
प्रकल्पाींसींिभाशतील असल्याने ती मींजूर करण्यात आलेली नाहीत. त्यामळेु 
याबाबत कोणताही गरैव्यवहार झालेला नाही. 
        तथावप, या सींिभाशत मा.वविानसभा सिस्त्य याींच्या तिारीस अनसुरुन 
स्त्मा श् लस्ी, नालशक व त्याींचे पीएमसी याींच्याकडून सववस्त्तर खुलासा 
मागववण्यात आला असनू त्याच्या तपासणी अींती अींनतम ननणशय घेण्यात येईल.  

 

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

हरी नगर (मुांबई) येथील शशिाजी नगर जोगेश्िरी झोपडपट्टी  
पुनिचसन योजनेतील गैरव्यिहाराबाबत 

  

(३१) *  ४२३२३   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूच) :   सन्माननीय गहृननमाचण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील झोपडपट््ी पनुवशसन प्राधिकरणाच्या के / पवूश ववभागातील हरी 
नगर येथील लशवाजी नगर जोगेश्वरी एस.आर.ए. सहकारी गहृननमाशण सींस्त्था या 
झोपडपट््ी पनुवशसन योजनेतील १२२ सिननकाींची ववकासकाने अफरातफर 
केल्याच ेसन २०१८ मध्ये प्राधिकरणाच्या ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योजनेतील पार झोपडपट््ीिारकाींना सिननकेचा ताबा न िेता 
१२२ पकैी ६७ ननवासी सिननका व ७ अननवासी गाळे योजनेशी सींबींि नसलेल्या 
व्यक्तीींना ववकासकाने परस्त्पर वविी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, १२२ सिननकाींमध्ये राहत असलेल्या अनधिकृत रहहवाश्याींववरुद्ि 
महाराषर झोपडपट््ी क्षेर (स.ुनन.व प.ु) अधिननयम, १९७१ च्या कलम ३३ 
अन्वये ननषकासनाची कारवाई तसेच वा्प न झालले्या ५९ सिननकाींमध्ये 
अनधिकृतपणे वास्त्तव्य करीत असलेल्या नागररकाींववरुद्ि महाराषर झोपडपट््ी 
क्षेर (स.ुनन.व प.ु) अधिननयम, १९७१ च्या कलम ३(ई) अनसुार ननषकासनाची 
कारवाई उपजजल्हाधिकारी, झोपडपट््ी पनुवशसन प्राधिकरण याींच्यामाफश त 
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर ननषकासनाची जबाबिारी ववकासकावर असताना 
ववकासकाने सिर जबाबिारी पार न पाडता प्राधिकरणान े वविीकरीता 
बाींिावयाच्या इमारतीस परवानगी व हिनाींक २१ ऑगस्त्् २०२० रोजीच्या 
योजनेस सिुाररत आशयपर (Revised Letter off Intent) हिल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर योजनेमध्ये एवढया मोठ्या प्रमाणावर ववकासकाने 
गरैव्यवहार केलेले असताींनाही ज्या परवानग्या िेण्यात आल्या आहेत त्या रद्ि 
करून १२२ सिननकाींमध्ये अनधिकृतपणे वास्त्तव्य करीत असलेल्या नागररकाींना 
ननषकालसत करण्याकररता शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 

प्रस्त्ततु प्रकरणी झोपडपट््ी पनुवशसन प्राधिकरणामाफश त अनधिकृत 
वास्त्तव्य असलेल्या १२२ सिननकाींच े सवेक्षण हि.०२.०२.२०१९ रोजी तर 
फेरसवेक्षण हि.१९.०१.२०२१ रोजी करण्यात आल.े सिर १२२ सिननकािारकाींपकैी 
पररलशष्-२ मध्ये समाववष् नसलेल,े भाडकेरु, खरेिी-वविी केलेले व पररलशष्-२ 
मध्ये अपार असलेले अस ेएकूण ७१ सिननकािारक अनधिकृत आढळून आलेले 
आहेत.  तसेच ननयमानसुार सिननकाींच ेवा्प न करता सिननकाींची परस्त्पर 
अिलाबिली करुन ४८ पार झोपडीिारक अनधिकृतपणे सिननकाींमध्ये रहहवास 
करीत असल्याच ेआढळून आल ेआहे. तर ३ सिननका ह्या अपणूश बाींिकाम 
अवस्त्थेत आढळून आल्या आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे.     
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(४)  सिर योजनेला हि.२१.०८.२०२० रोजी सिुाररत आशयपर िेण्यात आलेले 
आहे. तथावप, योजनेतील झोपडीिारकाींच ेभाड ेन हिल्यामळेु ववकासकाच्या वविी 
घ्काच्या इमारतीच्या बाींिकामास काम थाींबवा (Stop Work) नो्ीस िेण्यात 
आलेली आहे.  
(५) सिर सिननकाींमध्ये अनधिकृतपणे राहत असलेल्या झोपडीिारकाींचे 
ननषकासन करण्याबाबतचा अहवाल झोपडपट््ी पनुवशसन प्राधिकरणाच्या सहकार 
कक्षाकडून उपजजल्हाधिकारी, झोपडपट््ी पनुवशसन प्राधिकरण याींच्याकड े
पाठववण्यात आला.  त्यानुसार तहसीलिार (ववशषे कक्ष) याींच्याकडून महाराषर 
झोपडपट््ी क्षेर (स.ुनन.व प.ु) अधिननयम, १९७१ च्या कलम ३३ अन्वये ११९ 
सिननकािारकाींची सनुावणी घेऊन अनधिकृतपणे वास्त्तव्यास असलेल्या 
सिननकािारकाींनी ०७ हिवसाींच्या आींत सिननका ररक्त करुन सिर सिननकाींचा 
ताबा प्राधिकरणाकड ेिेण्याबाबत आिेलशत केल ेआहे.     
       पहहल्या ्प्प्यामध्ये ११९ सिननकािारकाींपकैी अपार असलेले एकूण 
७१ सिननकािारकाींना हि.०१.१२.२०२१ रोजीच्या परान्वये सिननका ननषकालसत 
करुन सहकार ववभागाच्या ताब्यात िेणेबाबत ४८ तासाींची नो्ीस बजावण्यात 
आलेली आहे.   तथावप, सिर नो्ीसी ववरुध्ि काही झोपडीिारकाींनी मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथ ेरर् याधचका िाखल केल्या असनू सिर प्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालयाने ननषकासनाच्या कारवाईला स्त्थधगती आिेश हिलेले आहेत. 
         

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

राज्य शासनाच्या सेिेतील मराठी अधधिाऱयाांची  
आयएएस होण्याची सांधी गेल्याबाबत 

  

(३२) *  ४३१६३   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण), श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्याींना आयएएस िजाश िेण्यासाठीच्या 
प्रक्रियेतील बठैकीस राज्यातील तीन सधचव िजाशच े वररषठ अधिकारी वेळेत 
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उपजस्त्थत न राहहल्यामळेु मराठी अधिकाऱ्याींची आयएएस होण्याची सींिी गेल्याच े
माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मळुातच अशा पार अधिकाऱ्याींच ेसन २०२० चा प्रस्त्ताव सन 
२०२१ या वषाशच्या अखेरीस पाठववण्यात आल्यामळेु या प्रकरणी ववलींब झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठी अधिकाऱ्याींना न्याय लमळवनू िेण्याच्या दृष्ीन ेव प्रस्त्ताव 
ववलींबाने पाठववणाऱ्या तसेच वेळेत उपजस्त्थत न राहणाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. उद्धि ठािरे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     त्रबगर राज्य नागरी सेवेतनू भाप्रसेमध्ये ननवडीने ननयकु्तीसाठी सींघ लोक 
सेवा आयोगाने आयोजजत केलेल्या हि.२९.१२.२०२१ रोजीच्या बठैकीस मा.मखु्य 
सधचव आणण सलमतीच ेइतर सिस्त्य प्रशासकीय कारणास्त्तव उपजस्त्थत राहू शकले 
नाहीत.  तथावप सींबींधित अधिकाऱ्याींची आयएएस होण्याची सींिी गेली आहे हे 
खरे नाही. 
(२) कोणत्याही वषी उपलब्ि होणाऱ्या ररक्त पिाींची सींख्या पढुील वषी ननजश्चत 
होत असत.े  त्यानसुार सन २०२० मध्ये उपलब्ि झालेल्या पिाींची ननजश्चती 
सन २०२१ मध्ये करुन प्रस्त्ताव सींघ लोकसेवा आयोगास पाठववण्यात आलेला 
आहे. त्यामळेु ववलींब झाललेा नाही.   
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

िाटोल नगरपररषदेत (जज.नागपूर) सेिेत नसलेल्या िमचचाऱयाच्या 
नािािर िेतन िाढून लाखो रुपयाांचा िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३३) *  ३८३२० श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जजल्ह्यातील का्ोल नगरपररषिेच्या सेवेत नसलेल्या व्यक्तीच ेनाव 
सेवाननवतृ्त कमशचाऱ्याींच्या यािीत ्ाकून बनाव् नावावर गत िीड वषाशपासनू 
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लाखो रुपयाींच्या सेवाननवतृ्तीच्या वेतनात गरैव्यवहार केला असल्याची बाब 
हिनाींक १४ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्या समुारास ननिशशनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेआहे व त्यानषुींगाने का्ोल 
नगरपररषिेतील बनाव् सेवाननवतृ्त कमशचाऱ्याच्या नावावर लाखो रुपयाींचा 
गरैव्यवहार करणाऱ्या अधिकारी / कमशचाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) का्ोल नगरपररषिेच ेकमशचारी श्री.मनोज िामोिरराव वाघ याींनी 
नगरपररषिेच्या सेवेत नसलेल्या श्रीमती गीताताई सनुनल सनेसर याींच्या नावे 
माहे जून, २०२० पासनू नोव्हेंबर, २०२१ या कालाविीत त्याींच्या बाँक खात्यात 
ननवतृ्तीवेतनाच्या रक्कमा जमा केल्याच ेहिसनू आल ेआहे. 
     याबाबत नगरपाललका स्त्तरावर प्राथलमक चौकशी करण्यात आली. 
त्यामध्ये वरील वस्त्तजुस्त्थती ननिशशनास आल्यानींतर मखु्याधिकारी, का्ोल याींनी 
हिनाींक १०/१/२०२२ रोजीच्या आिेशान्वये श्री.वाघ याींना ननलींत्रबत केल ेअसनू 
त्याींचेकडून हिनाींक १०/१/२०२२ रोजी श्रीमती गीताताई सनुनल सनेसर याींच्या 
ननवतृ्तीवेतनापो्ी प्रिान केलेली रुपये ४,७९,३४७/- इतकी रक्कम वसलू केली 
आहे.  
      यासींिभाशत श्री.मनोज िामोिरराव वाघ व श्रीमती गीताताई सनुनल 
सनेसर याींचेववरुद्ि पोलीस स्त््ेशन येथे गनु्हा िाखल करण्याबाबत 
जजल्हाधिकारी, नागपरू याींना कळववण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 
----------------- 
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नऱहे (ता.हिेली, जज.पुणे) येथे बेिायदेशीरररत्या गौण खननजाचे  
उत्खनन सुरु असल्याबाबत 

  

(३४) *  ३८५१२ श्री.शभमराि तापियर (खडििासला) : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नऱ्हे (ता.हवेली, जज.पणेु) येथील सव्हे नीं.१७ मिील वन ववभागाच्या 
हद्िीमध्ये बेकायिेशीरररत्या गौण खननजाींच े उत्खनन सरुु असल्याच े माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त बाब वनप्रेमी, पयाशवरण सींस्त्था याींनी ववभागाच्या 
ननिशशनास आणून िेखील सींबींधित ववभागाच ेअधिकारी त्याकड ेजाणीवपवूशक 
िलुशक्ष करीत असल्याच ेननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत   
काय आढळून आल े व त्याअनषुींगाने िोषी अधिकाऱ्याींवर कारवाई करुन 
बेकायिेशीररत्या गौण खननजाींच े उत्खनन थाींबववण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. उद्धि ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     सिर प्रकरणी वनपररक्षेर स्त्तरावर व ववभागीय कायाशलयात कोणत्याही 
प्रकारची तिार प्राप्त झाल्याच ेहिसनू आलेले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

म्हाडाच्या पुनरचधचत इमारतीमधील ४५ हजार भाडिेरु रहहिाश्याांिर 
लादलेली दपु्पट भाडिेाढ रद्द होण्याबाबत 

  

(३५) *  ३८४११   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील लोअर परळ, लालबाग, करीरोड, माझगाींव व धगरगाींव आहि 
हठकाणी असलेल्या म्हाडाच्या ३५० पनुरशधचत इमारतीमिील ४५ हजार भाडकेरु 



52 

रहहवाशी कु्ुींबावर म्हाडाने िपु्प् भाडवेाढ लािनू रक्कम वसलू करण्याचा ननणशय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू िपु्प् भाडवेाढ प्रथम वसलु करुन िरवषी १० ् क्के प्रमाणे 
त्यात वाढ होणार असल्यामळेु कामगाराींच्या गरीब कु्ुींत्रबयाींना ही भाडवेाढ 
आधथशकदृषट्या परवडणारी नसल्यामळेु ती रद्ि करण्याची मागणी भाडकेरु 
प्रनतननिीींनी म्हाडाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
        मुींबई शहरातील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीच्या जागेवर पनुरशधचत 
करण्यात आलले्या इमारतीमिील गाळ्याींचे / सिननकाींची िेखभाल व िरुुस्त्तीवर 
प्रचींड खचश होत आहे, त्यामानाने वसलुीच े प्रमाण अत्यल्प आहे.  ही बाब 
ववचारात घेऊन म्हाडा प्राधिकरणाने हि.१९.१२.२०१८ रोजीच्या ठरावान्वये 
िेखभाल खचश व भाडवेाढ याींच्यामिील तफावतीमळेु सरुुवातीला भाडवेाढ करुन 
भववषयात होणारी वाढ लक्षात घेऊन वावषशक १० ्क्के वाढ करण्याबाबतचा 
ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) मुींबई इमारत िरुूस्त्ती व पनुरशचना मींडळाच्या अहवालानसुार, पनुरशधचत 
करण्यात आलेल्या इमारतीतील गाळ्याींच े िेखभाल-िरुुस्त्ती व परुववण्यात 
येणाऱ्या सेवाींवर प्रनत गाळा प्रनत माहे सािारण रु.२०००/- एवढा खचश आहे. 
यामळेु ववववि सींघ्नाींनी झालेली भाववाढ रद्ि करण्याववषयी केलेली मागणी 
मान्य करता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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जजजामाता उद्यान ि प्राणणसांग्रहालयाच्या (मुांबई) आधनुनियिरण 
प्रिल्पाच्या ननविदाांमध्ये झालेली अननयशमतता 

  

(३६) * ४३१६६ श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.राधािृषण् विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), 
श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या जजजामाता उद्यान व प्राणी सींग्रहालयाच्या 
आिनुनकीकरण प्रकल्पाच्या ननवविाींमध्ये अननयलमतता झाल्याच्या तिारी प्राप्त 
झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शींभर को्ी रुपयाींपेक्षा अधिक रकमेच्या ननवविेमध्ये वविेशी 
कीं पन्याही सहभागी होऊ शकत असल्यामळेु, अशा वविेशी कीं पन्या सहभागी होऊ 
नयेत म्हणून १८५ को्ी अींिाजजत रकमेच्या ननवविेच े९१ को्ी व ९४ को्ी अशा 
अींिाजजत रकमाींच्या ननवविाींमध्ये िोन भाग करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ९१ को्ी अींिाजजत रकमेच्या कामासाठी १४६ को्ीींची तर ९४ 
को्ीींच्या अींिाजजत कामासाठी १४६ को्ीींची ननवविा भरण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, अशाप्रकारे एकूण १८५ को्ीींच्या अींिाजजत कामासाठी २९२ को्ी 
म्हणजेच १०७ को्ी रुपयाींचा अधिकचा खचश महानगरपाललकेला करावा लागणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या ननवविाींमध्ये अननयलमतता झाली असल्याचा आरोप 
मा.पालकमींरी, मुींबई याींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या सवश प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकषश काय आहेत व त्यानषुींगाने सींबींधित प्रकरणातील िोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शश ांदे : (१) जजजामाता उद्यान व प्राणी सींग्रहालयाच्या 
आिनुनकीकरणाच्या प्रकल्पाच्या ननवविाींमध्ये अननयलमतता झाल्याच्या तिारी 
प्राप्त झाल्या आहेत हे खरे आहे.  
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(२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या स्त््ॅण्डडश बीड डॉक्यमुें्नसुार वविेशी कीं पनीला 
एखाद्या ननवविेमध्ये सहभागी व्हायच ेअसल्यास वविेशी कीं पनीने भारतीय 
कीं पनीबरोबर सींयकु्त उपिमाच्या माध्यमाने त्या ननवविेत सहभागी होऊ 
शकतात. या सींयकु्त उपिमामध्ये भारतीय कीं पनीचा सहभाग कमीतकमी ५१% 
असणे गरजेचे आहे. सिर तरतिुीच्या अनषुींगाने ननवविेत सधु्िा वविेशी 
कीं पन्याींना भारतीय कीं पन्याींसोबत सींयकु्त उपिमास मभुा िेण्यात आली होती. 
     सिर ननवविा वविेशी वतृ्तपराींमध्ये सधु्िा प्रकालशत करण्यात आली होती. 
त्यामळेु ननवविेतील अ्ीींनसुार वविेशी कीं पन्या सधु्िा ननवविेमध्ये सहभागी होऊ 
शकत होत्या.  
     सिर ननवविा सींचालक, प्राणीसींग्रहालयाच्या आवश्यकतनेसुार व सक्षम 
प्राधिकारी याींच्या मान्यतनेसुार िोन आर.एफ.पी.मध्ये ववभागण्यात आल्या 
होत्या. या कामाच्या ववभागणीमळेु िोन स्त्वतींर कीं रा्िार ननयकु्त करण्याच े
योजजल ेहोत ेजेणेकरुन प्राणीसींग्रहालयाच्या सवुविेच ेकाम लवकरात लवकर पणूश 
होऊन मुींबईच्या जनतसे त्याच लाभ लमळेल अशी िारणा होती अस ेबहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने कळववले आहे.         
(३) व (४) कोणतीही ननवविा प्रसाररत करताींना अींिाजपरक आिारीत असलेली 
कामाची इसारा अनामत रक्कम ठरववली जात.े  
      तथावप सिर कामामध्ये सींकल्पना, डडझाईन व रेखाधचराअभावी अचूक 
अींिाजपरक तयार करणे व इसारा अनामत रक्कम ठरववणे अशक्य असल्याने 
सिर आर.एफ.पी. ननवविाींमध्ये इसारा अनामत रकमेकररता सन २०१९-२० मध्ये 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या “वीरमाता जजजाबाई भोसल े उद्यान व 
प्राणीसींग्रहालयातील” ्प्पा-२ मिील प्राणी प्रिशशनीच्या झालले्या कामाींच्या 
खचाशच्या आिारे सिर ननवविाींकररता इसारा अनामत रक्कम ठरववण्यासाठी रु. 
९१ को्ी व रु. ९४ को्ी इतके ठोकळ अींिाजपरकाींच ेपररगणन करण्यात आल े
होत.े  
     तसेच सिर ननवविेमध्ये ननयोजन, सींकल्पधचर े आणण सींकल्पना 
ननवविाकाराने तयार करुन त्याअनषुींगाने सींबींधित कामासाठी ननवविा सािर 
करावयाची होती. त्यामळेु ननवविाकाराने ननवविा भरताींना ननवविेची रक्कम, 
त्याने तयार केलेल्या सींकल्पनेनसुार सािर केली आहे. सबब अींिाजजत रक्कम व 



55 

ननवविेत भरण्यात आलेली रक्कम याींची तलुना होऊ शकत नाही. तसेच सिर 
ननवविा प्रक्रिया अद्याप पणूश झालेली नाही अस ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने 
कळववले आहे.  
(५) मा. पालकमींरी याींचेकडून प्राप्त झालेल्या तिारपरास यथोधचत उत्तर 
हिल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे.  
(६) ननवविेमध्ये कोणतीही अननयलमतता झाली नसल्याने चौकशी करण्याचा 
प्रश्न उद्भवत नाही अस ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 

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