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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, हदनाांि १६ माचच, २०२२ / फाल्गनु २५, 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 - ४२ 
------------------------------------- 

  
नागपूर येथील मानेिाडा विभागात ई-लायब्ररी सुरु िरण्याबाबत 

  

(१) * १२४८८ श्री.अभभजजत िांजारी : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील मानेवाडा ववभागात रुपये १० को्ी खचच करुन बाींधण्यात 
आलेली ई-लायब्ररीचा वापर होत नसल्याच ेननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, एनआय्ी स्पधाच पररक्षेच्या ववद्यार्थयाांना मागचदर्चन ममळाव े
यादृष्ीकोनातनू ई-लायब्ररी सरुु करण्याकरीता नागररक व ववद्यार्थयाांकडून 
मागणी होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर ई-लायब्ररी सरुु 
करण्यासाठी कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ भशांदे : (१), (२), (३) व (४) “महानगरपामलका क्षते्रात मलूभतू 
सोई सवुवधाींचा ववकास” योजनेंतगचत र्ासन ननणचय क्रमाींक सींकीणच-
२०१९/प्र.क्र.१/नवव-१६, ददनाींक २८ फेब्रवुारी, २०१९ अन्वये नागपरू 
महानगरपामलका क्षेत्रात ई-लायब्ररी या कामाकरीता प्रर्ासकीय मान्यता 
देण्यात आली असनू ददनाींक ८ माचच, २०१९ अन्वये रुपये ५.०० को्ी ननधी 
ववतरर त करण्यात आला आहे. 
 सदर कामासाठी “नागपरू सधुार प्रन्यास, नागपरू” ही कायाचन्वयन 
यींत्रणा ननश्चचत करण्यात आली आहे. 
 सदर कामाींवर रुपये २.६६ को्ी ननधी खचच झाला असल्याचे तसेच 
काम प्रगतीपथावर असल्याचा अहवाल नागपरू सधुार प्रन्यास, नागपरू याींनी 
सादर केला आहे.  

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

निी मुांबई येथील बेलापूर किल्ल्याच्या सुशोभभिरणाांतगचत  
बुरूजाच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(२) * १२८५१ श्री.शभशिाांत भश ांदे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई येथील मर्वकामलन ऐनतहामसक बेलापरू ककल्ल्याचा ववकास व 
सरु्ोमभकरण करण्यासाठी सन २०१८ मध्ये रुपये १८ को्ी खचच करण्याचा 
र्ासनाने ननणचय घेऊन त्यामध्ये ऍश्म्फथथए्र, एररयल प्लाझा, कॅफे एररया, 
इीं्रप्रे्ेर्न से्ं र, दकुाने व वॉच ्ॉवर इत्यादी बाबीींचा समावेर् करण्यात 
येवनू त्याकरीता परुातत्व ववभागाची मान्यता घेण्यात आली नसल्याच े
ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ककल्ल्याच्या बरुुजाचे व इतर कामे ननकृष् दजाचची 
केलेली असल्यामळेु, ककल्ल्याच्या बरुुजावर लोखींडी बीमचा भार आल्याने 
ददनाींक १२ जून, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास बरुुज ढासळण्याची दघुच् ना 
घडल्याने ककल्ल्यार्जेारील बसमधून प्रवास करणारी मदहला जखमी झाल्याच े
ननदर्चनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर ककल्ल्याच्या ववकास व सरु्ोमभकरणाचे काम ननकृष् 
दजाचचे झाल्याबाबत दगुचपे्रमी व मर्वपे्रमीींनी र्ासनाकड ेतक्रारी केल्या होत्या, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर तक्रारीींच्या अनषुींगाने मा.मींत्री महोदयाींनी चौकर्ीच े
आदेर् देवनू सवच सींबींथधताींववरुध्द कारवाई करण्याचे त्याचवेळी आदेमर्त 
केलेले असतानाही सदरच े काम चाल ू ठेवण्यात आल्याचे ननदर्चनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ककल्ल्याच्या बरुुजासाठी आतापयांत रुपये ३ को्ी एवढा खचच 
झाला असनू ती रक्कम सींबींथधत ठेकेदाराला अदा करण्यात आली असल्याच े
तसेच, सदर कामाचे स्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले नसल्याचेही ननदर्चनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ननकृष् दजाचचे काम 
करणाऱ्या सींबींथधत कीं त्रा्दाराचे नाव काळ्या यादीत ्ाकून त्याचेववरुध्द व 
त्याला सहाकायच करणाऱ्या सींबींथधत अथधकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 मसडकोने मे.ककमया आककच ्ेक्स या सींवधचन वास्तरु्ास्त्रज्ञाची बेलापरू 
ककल्ल्याच्या जीणोध्दारासाठी नेमणूक केली होती. त्याींनी ददलेल्या 
आराखड्यानसुार सींवधचन व जीणोध्दाराची काम े मसडकोमाफच त करण्यात येत 
होती. 
 तथावप, परुातत्व व वस्तसुींग्रहालय सींचालनालयाने ददनाींक 
१६/०९/२०२० व ददनाींक ०७/१०/२०२० रोजी बेलापरू ककल्ला या स्मारकावरील 
सरु्ोमभकरण व सींवधचन कायाचकरीता पवुचपरवानगी आवचयक असल्याच े व 
सदर कामे परुातत्वीय ववभागाच्या ननकष व सींकेतानसुार करणेबाबत 
मसडकोस कळववले होत.े त्यानषुींगाने मसडकोचे अथधकारी व सींचालनालयाच े
प्रनतननधी याींचेकडून सींयकु्त स्थळपाहणी करण्यात आली. त्यानींतर मसडकोने 
सादर केलेला फेरप्रस्तावातील सवच ताींत्रत्रक बाबीींची पडताळणी करुन 
सींचालनालयाने ददनाींक ०४/०३/२०२१ रोजी ना-हरकत परवानगी ददली आहे. 
 



4 

(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
 सततच्या पावसाच्या माऱ् यामळेु व र्जेारील जड वाहतकुीच्या 
हादऱ् याींमळेु चौकोनी बरुुजाचा काही भाग ढासळला आहे. 
(३) यासींदभाचत ददनाींक ०७/०९/२०२० रोजी परुातत्व व वस्तसुींग्रहालय, 
सींचालनालयाकड ेतक्रार केली आहे. 
(४) प्रस्ततु प्रकरणी परुातत्व सींचालनालयाने ददनाींक २२/०४/२०२१ च्या 
पत्रान्वये पढुील कायाचदेर्ानींतर ककल्ल्याचे काम हाती घेणेबाबत मसडकोस 
कळववल्यामळेु तवे्हापासनू सदरचे काम स्थथगत ठेवण्यात आले आहे. 
(५) हे अींर्त: खरे आहे. 
 बेलापरू ककल्ल्याचा बरुुज व ककल्ल्यातील इतर ववकास कामाींकरीता 
सदरचा खचच झाला आहे. बेलापरू ककल्ल्याचे सींवधचन ही योजना सरुु 
करण्यापवुी सींवधचन वास्तरु्ास्त्रज्ञ याींचेमाफच त स्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले 
आहे. 
(६) बेलापरू ककल्ल्याचा चौकोनी बरुुज ढासळण्याच्या घ्नेनींतर ताींत्रत्रक 
बाबीींची पडताळणी करण्याकरीता मसडकोने चौकर्ी सममती गठीत केली आहे. 
 ----------------- 
  

रायगड जजल््यातील प्रिल्पग्रसताांना १२.५ टक्िे योजनेंतगचत  
भसडिोचा भूखांड भमळण्याबाबत 

  

(३) * १२२५२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे धुतमु (ता.उरण, श्ज.रायगड) येथील श्री.दत्त ु ठाकुर याींची जमीन 
मसडकोने सन १९८४ मध्ये सींपाददत केली असनू जममनीच्या मोबदल्यात 
१२.५० ्क्के योजनेतील भखूींड देण्यास मसडकोकडून ववलींब झाल्यामळेु श्री.दत्त ू
ठाकुर याींनी मसडको कायाचलयात आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याच ेददनाींक 
१ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्चनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबईसह रायगड श्जल््यातील मसडकोने सींपाददत केलेल्या 
जममनीींना १२.५० ्क्के योजनेचा लाभ देण्यासींदभाचत नगरववकास ववभागाकड े
प्रस्ताव सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने प्रस्तावाबाबत ननणचय घेऊन सींपाददत जममनीचा मोबदला 
देण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) हे अींर्त: खरे आहे, 
 श्री.दत्त ुमभवा ठाकुर व इतर याींची मौज-ेनवघर, ता.उरण, श्ज.रायगड 
येथील एकूण २-८७-३ हे.आर. इतकी जमीन नवी मुींबई प्रकल्पासाठी सींपाददत 
झालेली असनू त्यापकैी क्षते्र १-१६-० हे.आर. क्षते्र १२.५% योजनेंतगचत भखूींड 
वा्पासाठी पात्र आहे. उवचररत क्षेत्र १-७०-८ हे. आर. ननयाज खातरे्ी सींबींथधत 
असल्याने र्ासन ननणचय, ददनाींक ०६/०३/१९९० व ददनाींक २८/१०/१९९४ मधील 
तरतदुीनसूार १२.५% योजनेंतगचत पात्र ठरत नाही. तसेच, पात्र क्षेत्रासाठी 
१००० चौ.मी. चा भखूींड देय असनू त्याींना द्रोणाथगरी नोड येथे भखूींड क्र.५६, 
सेक््र क्र.५९, क्षेत्र ३०० चौ.मी. भखूींडाच े वा्प पणूच करण्यात आले असनू 
मर्ल्लक ७०० चौ.मी. ची भखूींड पात्रता सींभाव्य सोडतीमध्ये समाववष् 
करण्यात आलेली आहे. 
(२) व (३) नवी मुींबई प्रकल्पासाठी सींपाददत करण्यात आलेल्या जममनीींबाबत 
र्ासन ननणचय, ददनाींक ०६/०३/१९९० व ददनाींक २८/१०/१९९४ मधील 
तरतदुीनसूार १२.५ ्क्के योजनेंतगचत सींबींथधताींना भखूींड वा्पाची कायचवाही 
मसडकोकडून करण्यात येत.े 
(४) प्रचन उद् भवत नाही.  

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

बहृनमुांबई महानगरपाभलिेतील सफाई िामगाराांच्या िसाहतीांचा  
आश्रय योजनेंतगचत पुनविचिास िरण्याबाबत 

  

(४) * १२०८९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.राजहांस 
भस ांह, श्री.रमेश िराड, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण 
दटिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सनुनल भशांदे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेतील सफाई कामगाराींच्या वसाहतीींच्या आश्रय 
योजनेंतगचत सरुु असलेल्या पनुववचकासाच्या कामामध्ये रुपये १८८४ को्ीींचा 
गरैव्यवहार झाला असनू, सफाई कामगाराींना मालकी हक्काने घरे न देता 
पनु्हा सेवा ननवासस्थानातच ठेवले जाणार आहे, त्यामळेु याप्रकरणाची चौकर्ी 
करुन दोषीींवर कारवाई करण्याच्या मागणीबाबतचे एक सववस्तर ननवेदन 
महानगरपामलकेतील एका पक्षनेत् याींनी मा.ममुंयमींत्री, मा.नगरववकास मींत्री, 
आयकु्त, महानगरपामलका, मुींबई इ. याींचेकड े सादर केले आहे, सदर 
ननवेदनावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने मा.राज्यपाल याींचकेड े एका 
मर्ष्मींडळाने ददनाींक १८ डडसेंबर, २०२१ रोजी ननवेदन सादर केले आहे,      
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच्या सफाई कामगाराींसाठी सरुु 
करण्यात आलेल्या आश्रय योजनेची चौकर्ी करण्याचे ननदेर् मा.राज्यपाल 
याींनी लोकायकु्ताींना माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच्या सफाई कामगाराींच्या १२ 
वसाहतीींचा आश्रय योजनेंतगचत पनुववचकास करण्याचे काम ठाणे 
महानगरपामलकेतील कीं त्रा् र्ायोना कापोरेर्न कीं पनीला देण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ननववदा प्रकक्रयेत ककमान ३ कीं पन्याींनी सहभाग घेऊन 
स्पधाचत्मक ननववदा प्रकक्रया होणे अपेक्षक्षत असनू, एकमेव ननववदा प्राप्त 
झाल्यास पनुननचववदा मागववण्याबाबत कें द्रीय दक्षता आयोगाची मागचदर्चक 
तत्वे असतानाही याबाबत उप अमभयींता याींनी कोणतीही कायचवाही न करता 
एकमेव कीं पनीला रुपये १६०० को्ीींचे काम देण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कारवाई करुन सफाई कामगाराींच्या ३९ वसाहतीींचा 
पनुववचकास करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ भशांदे : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षते्रात सफाई कामगाराींच्या 
४६ वसाहती असनू त्यामधील साधारणत: २९८१६ सफाई कामगाराींपकैी अींदाज े
५५९२ सफाई कामगाराींना महानगरपामलकेमाफच त सेवा ननवासस्थाने देण्यात 
आली आहेत. सफाई कामगाराींच्या सद्य:श्स्थतीत मोडकळीस आलले्या चाळी 
व इमारतीींचा (वसाहतीींचा) आश्रय योजनेंतगचत पनुववचकास करुन अींदाज े
१४००० घरे बाींधण्याची कायचवाही महानगरपामलकेमाफच त सरुु आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकड ेसफाई कामगाराींसाठी मालकी हक्काची 
घरे बाींधण्याकरीता महानगरपामलका हद्दीत जागा उपलब्ध नसल्यामळेु 
प्रथमत: सेवाननवासस्थान े उपलब्ध करुन देऊन तद्नींतर जागा उपलब्ध 
झाल्यास डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतगचत मालकी 
हक्काच्या सदननकाींसाठी प्रकक्रया राबववणे र्क्य होईल. तसेच, सदर प्रकरणी 
मा.लोकप्रनतननधी याींनी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकड ेपत्रव्यवहार केला आहे. 
(२) मा.राज्यपाल महोदयाींनी मा.लोक आयकु्त याींना माहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान मुींबई महानगरपामलकेच्या सफाई कमचचाऱ्याींसाठी सरुु 
करण्यात आलेल्या आश्रय योजनेची चौकर्ी करण्याचे ननदेर् दद ल े
असल्याबाबत मादहती उपलब्ध नसल्याच े बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
 परींत,ु मे.र्ायोना कॉपोरेर्न या कीं त्रा्दाराची आथथचक क्षमता न 
तपासता कीं त्रा् ददल्याच्या वतृ्तपत्रामधील बातमीच्या अनषुींगाने स्वाथधकारे 
चौकर्ी करण्याकरीता, सववस्तर अहवाल सादर करण्याच े आदेर् 
मा.लोकआयकु्त, महाराषर राज्य याींनी ददनाींक २०/०८/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
महानगरपामलकेस ददले होत.े त्यानषुींगाने महानगरपामलकेने माहे सप् े्ंबर, 
२०२१ मध्ये मा.लोकआयकु्त, महाराषर राज्य याींना अहवाल सादर केला आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ३५ वसाहतीींचा पनुववचकास करण्यासाठी ११ 
ग् तयार करुन डडझाइन ॲण्ड त्रबल्् ्नचकी बेमसस (Design and Built 
Turnkey Basis) च्या ननववदाींकरीता महानगरपामलका आयकु्ताींची मान्यता 
घेऊन वतृ्तपत्राींमध्ये ददनाींक ११/०९/२०१९ रोजी प्रथम जादहरात प्रकामर्त 
करण्यात आली. तथावप, ननववदाींमध्ये येत असलेल्या ववववध अडचणी व 
ताींत्रत्रक कारणास्तव सदर ननववदाींची मदुत, २ पररमर्ष् व ५ र्शु्ध्दपत्रकाींद्वारे 
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ववववध अ्ी व र्ती सहीत ददनाींक २९/०२/२०२० पयांत वाढववण्यात आली. 
तथावप, कमी प्रनतसादामळेु व झालेल्या बऱ्याच बदलाींमळेु सदर ननववदा रद्द 
करण्यात आली. 
 तद्नींतर महानगरपामलका आयकु्ताींच्या मींजूरीने ददनाींक २८/०४/२०२० 
रोजीच्या वतृ्तपत्रास जादहरात प्रकामर्त करुन फेर-ननववदा मागववण्यात आल्या. 
तद्नींतर ग् २ व ग् ३ च्या (१२ वसाहतीींच्या) ननववदाींना ९ वेळा मदुतवाढ 
व अींदाजे ५ मदहने कालमयाचदा देऊनही ददनाींक ०६/११/२०२० रोजी प्रत्येकी १ 
अींनतम प्रनतसाद प्राप्त झाला. 
 सफाई कमगाराींच्या वसाहती या सन १९६० दरम्यानच्या असनू 
सद्य:श्स्थतीत जीणाचवस्थेत आहेत. त्यामळेु कोणत्याही प्रकारचा अनथुचत 
प्रकार व श्जववतहानी ्ाळण्यासाठी सदर वसाहतीींचा पनुववचकास करणे गरजेच े
होत.े ननववदाींना ९ वेळा मदुतवाढ व अींदाजे ५ मदहने कालमयाचदा देऊनही 
येणारा अल्प प्रनतसाद व ननववदा प्रकक्रयेत होत असललेा कालपव्यव लक्षात 
घेऊन ग्-२ व ग्-३ (१२ वसाहतीींचा पनुववचकास) या ननववदाींचे एकमेव 
प्रनतसाद असलेले मलफाफे उघडण्यात आल,े असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
(५) सदर प्रकरणी कोणत्याही प्रकारची अननयममतता झाली नसल्यामळेु 
चौकर्ी करण्याचा प्रचन उद् भवत नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
(६) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

अिोला-अिोट (जज.अिोला) महामागाचच्या  
दरुुसतीच ेिाम जलदगतीने िरण्याबाबत 

  

(५) * ११९६५ श्री.अमोल भमटिरी, श्री.शभशिाांत भश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
९१६ ला हदनाांि २६ फेब्रिुारी, २०२० रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला-अको् (श्ज.अकोला) या ४५ कक.मी. महामागाचच े गत चार 
वषाचपासनू कााँकक्र्ीकरणाच े काम सींथगतीने सरुु असल्याच े माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देवरी फा्ा त ेरौंदळा, अडसळु फा्ा, चोहोट््ाबाजार, बळेगाींव 
फा्ा, पा्सळु रेल्वे या दठकाणी रस्त्याींची दरुवस्था झाली असल्याने अनेक 
अपघात वारींवार घडत असनू, ददनाींक ११ जानेवारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास रौंदळा नजीक कार झाडावर आदळून चार यवुकाींचा मतृ्य ू
झाल्याची घ्ना घडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्गेाव मागाचवरील पा्सळु रेल्वेजवळ व अकोला-अको् 
मागाचवरील बळेगाींव फा्ा येथे वन ववभागाची जागा असलेल्या पररसरात 
अपघाताचे प्रमाण वाढत असल्याचे ननदर्चनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अकोला-अको् महामागाचच्या दरुुस्तीचे काम जलदगतीने 
करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अकोला-अको् रा.म.क्र.१६१ ए रस्त्याच्या ३९.२९ 
कक.मी. लाींबीमध्ये सधुारणा व पनु:स्थापनेचे काम ऑगस््, २०१७ मध्ये हाती 
घेण्यात आल े होत.े तथावप, कीं त्रा्दाराकडून कामाची गती राखून ववदहत 
मदुतीत काम पणूच न झाल्यामळेु सदर करारनामा जनू, २०२० मध्ये समाप्त 
करण्यात आला. त्यानींतर उवचरर त कामासाठी नव्याने ननववदा ननश्चचत करुन 
नोव्हेंबर २०२० मध्ये कायाचरींभ आदेर् देण्यात आल ेआहेत. सद्य:श्स्थतीत 
काम प्रगतीपथावर आहे. तथावप, कोववड-१९ पररश्स्थ तीमळेु कामाची गती 
राखणे र्क्य झाले नाही. 
(२) र्गेाींव-देवरी रा.म.क्र.५४८ सी वरील देवरी फा्ा त े रौंदळा मधील काम 
पा्सळु येथील वन ववभागातील ३५० मी. लाींबी वगळता व अडसळु फा्ा 
येथील रस्त्याचे काम पणूच झाले असनू रस्ता वाहतकुीस सशु्स्थतीत आहे. 
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 पा्सळु येथील वन ववभागाच्या हरकतीमळेु प्रलींत्रबत असलेले ३५० 
मी. चे काम वन ववभागाची परवानगी प्राप्त होताच ददनाींक १२/०१/२०२२ 
रोजी सरुु करण्यात आले आहे. 
 अकोला-अको् रस्त्यावरील चोहोट््ाबाजार येथील रस्त्याचे काम 
प्रगतीपथावर असनू कााँकक्र्ीकरणाचे काम पणूच झालेली लाींबी वाहतकुीसाठी 
खुली करण्यात आली असनू उवचरर त लाींबी देखील लवकरच वाहतकुीसाठी सरुु 
होणार आहे.  
 बळेगाींव फा्ा येथील वन ववभागाच्या हरकतीमळेु प्रलींत्रबत असलेले 
३२० मी. लाींबीचे काम वन ववभागाची परवानगी प्राप्त होताच ददनाींक 
१३/०१/२०२२ रोजी सरुु करण्यात आले आहे. 
 ददनाींक १० जानेवारी, २०२२ रोजी रौंदळा त ेपा्सळु दरम्यान भरधाव 
कार अननयींत्रत्रत होऊन झाडावर आदळल्याने चार यवुकाींचा ददेुवी मतृ्य ू
झाल्याची घ्ना घडली आहे. 
(३) र्गेाींव-देवरी मागाचवरील पा्सळु रेल्वे जवळ व अको्-अकोला मागाचवरील 
बळेगाींव फा्ा येथे वन ववभागाच्या हरकतीमळेु प्रलींत्रबत रादह लेल्या रस्त्याची 
लाींबी वगळता पणूच झालेल्या कााँकक्र् रस्त्यावरुन भरधाव येणाऱ् या वाहनाींचा 
वेग ननयींत्रत्र त न झाल्यास अपघाताची र्क्यता राहत.े 
(४) अकोला-अको् महामागाचचे काम व र्गेाींव-देवरीवरील उवचरर त काम 
लवकरच पणूच करण्याचे ननयोजन आहे. 
 अपघात होऊ नयेत यादृष्ीने रस्त्यावर आवचयक सरुक्षा उपाययोजना 
जसे वेग मयाचदा फलक, सचूना फलक इ.लावण्यात आले आहेत. 
 (५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाभलिेच्या आरक्षित  
भूखांडािर अनधधिृत इमारतीांच ेबाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(६) * १२३०९ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण-डोंत्रबवली (श्ज.ठाणे) येथील र्ासन मालकीच्या गरुचरण आणण 
वतन जममनीवर तसेच महानगरपामलकेच्या आरक्षक्षत भखूींडावर भमूाकफया 
आणण ववकासकाींनी अनथधकृतररत्या इमारतीींच ेबाींधकाम केल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तलाठी, सकच ल आणण तहमसलदार याींचेर्ी भमूाकफयाींनी 
आथथचक सींगनमत करुन र्ासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसलू बडुववला 
असनू, कल्याण-डोंत्रबवलीतील ४५० हेक््र जमीन ववक्रीचा गरैव्यवहार 
ननदर्चनास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी व नगरसेवकाींनी 
र्ासनाकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने गरुचरण जममनीची बेकायदेर्ीर खरेदी-ववक्री करणाऱ्या दोषी 
अथधकारी व ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका येथील र्ासन 
मालकीच्या गरुचरण आणण वतन जममनीवर तसेच महानगरपामलकेच्या 
आरक्षक्षत भखूींडावर भमूाकफया आणण ववकासकाींनी बेकायदेर्ीरररत्या इमारतीींच े
बाींधकाम करुन ्ॉवर उभारले, अर्ी वस्तशु्स्थती नसल्याचे, महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
 तथावप, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षते्रात एकूण १७१७ 
आरक्षक्षत भखूींड असनू महानगरपामलकेच्या ताब्यात असलेल्या एकूण ५२५ 
भखूींडापकैी ४९६ भखूींड ववकमसत/खुले असनू, १६ भखूींडावर अींर्त: तर      
१३ भखूींडावर पणूचत: अनतक्रमण आहे, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(२) ही बाब वस्तशु्स्थतीवर आधाररत नसल्याच े श्जल्हाथधकारी, ठाणे 
कायाचलयाच्या अहवालात नमदू केले आहे. 
(३) अर्ा आर्याची तक्रार श्री.वामन म्हात्र,े माजी नगरसेवक याींनी ददनाींक 
११/१२/२०२१ रोजी आयकु्त, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका याींचेकड े
केली, हे खरे आहे. 
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(४) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षते्रातील गरुचरण जममनीची 
बेकायदेर्ीर खरेदी-ववक्री केली, ही बाब वस्तशु्स्थतीस धरून नाही. तथावप, 
यापवुी र्ासकीय जममनीवरील अनथधकृत बाींधकामाींबाबत ननयमानसुार 
कायचवाही करण्यात आली असल्याचे श्जल्हाथधकारी, ठाणे कायाचलयाने कळववले 
आहे. 
 कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच्या प्रभागक्षते्र कायाचलयामाफच त 
अनथधकृत बाींधकामाींववरूध्द ववदह त केलेल्या कायचप्रणालीनसुार (S.O.P.) 
वेळोवेळी कायचवाही करण्यात येत.े 
 सन २०१५ त े २०२१ या कालावधीत कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपामलकेच्या १० प्रभागक्षेत्र कायाचलयामाफच त ११,४४२ अनथधकृत 
बाींधकामे ननषकामसत करण्यात आली असनू ४५५ अनथधकृत 
बाींधकामधारकाींववरूध्द महाराषर महानगरपामलका अथधननयम १९४९ व 
महाराषर प्रादेमर्क नगररचना अथधननयम, १९६६ अींतगचत गनु्हे दाखल केले 
आहेत.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

चांद्रपूर जजल््यातील ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पातील बाधधताांना 
मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(७) * १२३२३ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा (श्ज.चींद्रपरू) ववस्तार करताींना सन २००७ 
मध्ये कोळसा येथील ४९ कु्ुींबे व बो्ेझरी येथील २० कु्ुींबाींचे पनुवचसन 
भगवानपरू येथे केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पनुवचमसत कु्ुींबाना मलूभतू सवुवधा व र्तेीला योग्य 
प्रमाणात मसींचन उपलब्ध होत नसल्याच ेददनाींक २६ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदर्चनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, भगवानपरू येथील पनुवचमसत कु्ुींबाना मलूभतू सोयी सवुवधा, 
रोजगार व वपकाींना पाणी इ. उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) सन २००७ मध्ये कोळसा येथील ४९ कु्ुींब व बो्ेझरी 
येथील ७९ कु्ुींब असे एकूण १२८ कु्ुींबाींच ेपनुवचसन भगवानपरु येथे करण्यात 
आले आहे. 
(२) व (३) भगवानपरू येथे पनुवचमसत झालेल्या कु्ुींत्रब याींना खालीलप्रमाणे 
ववववध सोयी सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. 
 महसलू व वन ववभाग र्ासन ननणचय ददनाींक १७/०७/२००० अन्वये 
ववववध १८ नागरी सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. 
 प्रती कु्ुींब रुपये ४७,०००/- प्रोत्साहनात्मक रक्कम अदा करण्यात 
आली आहे. 
 जनावराींसाठी गोठा बाींधकामासाठी प्रती कु्ुींब रुपये ५८,०००/- स््े् 
कॅम्पा मधुन अदा करण्यात आले आहेत. 
 वयैश्क्तक र्ौचालय बाींधण्यासाठी प्रती कु्ुींब रुपये १३,०००/- ताडोबा-
अींधारी व्याघ्र सींवधचन प्रनतषठानमधून अदा करण्यात आले आहेत. 
 मौजे भगवानपरू येथील लाभार्थयाांना पवूी वा्प करण्यात आलेल्या 
र्ते जममनी व्यनतरीक्त प्रती कु्ुींब २.०० हेक््र र्ते जमीन वा्प करण्यात 
आली आहे. तसेच र्ते जमीन र्तेी योग्य करण्यासाठी गावकऱ्याींच्या 
मागणीनसुार मजगीचे कामासाठी कृषी ववभागाचे दरानसुार श्जल्हास्तरीय 
पनुवचसन, सममतीद्वारे लाभार्थयाांना रुपये ३३.०० लक्ष अदा करण्यात आल े
आहे. 
 मौजा भगवानपरू येथील इको ववकास सममतीस डॉ.चयामाप्रसाद 
मखुजी जन वन ववकास योजनेंतगचत गाव ववकासाच्या ववववध कामाींसाठी 
रुपये २५.०० लक्ष व व्याघ्र सींवधचन प्रनतषठान अींतगचत Post Rehabilitation 
Plan करीता रुपये ५.०० लक्ष अनदुान अदा करण्यात आले आहे. 
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र्तेी मस ींचनाकरीता उपसा मसींचन प्रकल्प परररक्षण व देखभाल करीता 
श्जल्हास्तरीय पनुवचसन सममतीद्वारे रुपये ७१.०३ लक्ष अनदुानाच े ननयोजन 
करुन कायचकारी अमभयींता, लघ ु मस ींचन (जल सींधारण) ववभाग, चींद्रपरू 
याींचेमाफच त सदर योजना राबववण्यात आली आहे. 
 र्तेी मस ींचनाकरीता ग्ानसुार वयैश्क्तक मो्ार पींप व पाईपलाईन 
करीता श्जल्हास्तरीय पनुवचसन, सममतीद्वारे प्रती ग्ानसुार रुपये २३.१५ लक्ष 
अनदुान लाभार्थयाचना वा्प करण्यात आले आहे. 
 सन २०१५-१६ मध्ये ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्प सींवधचन 
प्रनतषठानमधून पा्बींधारे ववभाग, चींद्रपरू याींना रुपये ७.९७ लक्ष अनदुान 
वा्प करुन २ तलावाच ेखोलीकरण करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

बहृन मुांबई महानगरपाभलिेतील नालेसफाईच्या िामामध्ये  
झालेल्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(८) * १२४७२ डॉ.पररणय फुिे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.सरेुश धस, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.राजहांस भस ांह : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेने गेल्या १५-२० वषाचत नालेसफाईच्या 
कामाींकरीता रुपये १२ हजार को्ी खचच केल्याच े तसेच त्रब्रमस््ोवडॅ प्रकल्प, 
नाला रुीं दीकरण प्रकल्प, पींश्म्पग स््ेर्न व मुींबई र्हरामध्ये पावसाच े पाणी 
तुींब ू नये याकरीता केलेल्या उपाययोजनावर रुपये ६ हजार को्ीींचा खचच 
केल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आल ेआहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६ मध्ये नालेसफाईच्या कामाींमध्ये ननदर्चनास 
आलेल्या गरैव्यवहाराप्रकरणी दोषी अथधकाऱ्याींवर क्षुल्लक स्वरुपाची कारवाई 
करण्यात आल्यामळेु, नालेसफाईच्या कामाींमध्ये झालेल्या गरैव्यवहाराची 
लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाकडून चौकर्ी करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने नालेसफाईच्या कामामध्ये गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर कारवाई 
करुन मुींबई मधील पावसाच्या पाण्याचा ननचरा होण्याकरीता कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) मुींबई महानगरपामलकेने त्रब्रमस््ोवडॅ प्रकल्प, नाला 
रुीं दीकरण प्रकल्प, पींश्म्पींग स््ेर्न व मुींबई र्हरामध्ये पावसाचे पाणी तुींब ूनये 
याकरीता केलले्या उपाययोजनाींवर रुपये ६ हजार को्ीींचा खचच करण्यात 
आला आहे. तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने एवप्रल, २००९ त ेमाचच, २०२१ 
पयांत नालेसफाईच्या कामाकरीता रुपये ११३६ को्ी खचच केले असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२) सन २०१६ मध्ये नालेसफाईच्या कामाींमध्ये ननदर्चनास आलेल्या 
गरैव्यवहार प्रकरणी दोषी अथधकाऱ्याींवर क्षुल्लक स्वरुपाची कारवाई करण्यात 
आल्यामळेु नालेसफाईच्या कामाींत झालेल्या गरैव्यवहाराची लाचलचुपत 
प्रनतबींधक ववभागाकडून चौकर्ी करण्याची मागणी या आर्याचे पत्र प्राप्त 
झाल्याचे ददसनू येत नाही. 
 तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफच त करण्यात आलेल्या 
नालेसफाईच्या कामातील भ्रष्ाचाराची लाचलचुपत ववभागामाफच त चौकर्ी 
करण्याबाबत मा.तत्कालीन ववरोधी पक्षनेता याींचे ददनाींक २२/०६/२०१५ रोजीचे 
पत्र प्राप्त झाल्याचे ददसनू येत.े 
(३) सन २०१५-२०१६ या कालावधीतील नालेसफाईच्या कामात झालेल्या 
अननयममततचे्या अनषुींगाने आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींच्या 
आदेर्ान्वये १४ कमचचाऱ्याींना ननलींत्रबत करण्याच ेआदेर् देण्यात आले होत.े 
त्यापकैी १ कमचचारी सेवाननवतृ्त झाल्याने त्याींच्या ववरुध्द ननलींबनाची 
कायचवाही करणे र्क्य झाल ेनाही. 
 त्यानसुार, पदहल्या ्प्प्यामध्ये १३ कमचचारी व दसुऱ्या ्प्प्यामध्ये 
८० अर्ा एकूण ९३ अपचारी कमचचाऱ्याींवर सवांकष चौकर्ी पणूच करण्यात 
आली असनू तद्नसुार एकूण ७० अपचारी कमचचाऱ्याींवर दींडात्मक मर्क्षेच े
मर्क्षादेर् बजाववण्यात आले आहेत. तसेच, २० सेवाननवतृ्त अपचारी 
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कमचचाऱ्याींबाबत त्याींच्या ननवतृ्ती वेतनातनू दींडात्मक मर्क्षेची कायचवाही सरुु 
आहे. उवचररत ३ कमचचाऱ्याींचे दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ननधन झाले असनू 
त्याींचेबाबत देखील यथोथचत आदेर् प्राप्त करण्याबाबत कायचवाही सरुु आहे. 
तसेच दोन्ही कीं त्रा्दाराींवरही कारवाई करण्यात आली आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववल्यानसुार, मुींबईमधील परुश्स्थती 
कमी करण्याकरीता त्रब्रमस््ोवडॅ प्रकल्पाींतगचत प्रस्ताववत केलेल्या एकूण ५८ 
कामाींपकैी ४२ कामे पणूच झालेली असनू १३ कामे प्रगतीपथावर आहेत व 
उवचररत ३ कामाींच्या ननववदा प्रस्ताववत आहेत. तसेच, त्रब्रमस््ोवडॅ 
प्रकल्पाींतगचत प्रस्ताववत एकूण ८ पजचन्य जल-उदींचन कें द्रापकैी ६ पजचन्य जल 
उदींचन कें द्रासाठी कीं त्रा्दाराची ननयकु्ती करण्याकरीता ननववदा प्रकक्रया 
प्रगतीपथावर आहे. मोगरा येथील पजचन्य जल-उदींचन कें द्रासाठी ननववदा 
मागववण्याची प्रकक्रया पणूच झालेली असली तरी जागेच्या मालकीबाबत प्रकरण 
न्यायालयात प्रलींत्रबत आहे व न्यायालयाच्या आदेर्ानसुार केवळ सवेक्षण व 
आराखड ेतयार करण्याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मुांबई इमारत दरुूसती ि पुनरचचना मांडळाच्या  
मुद्राांि शुल्ि माफ िरण्याच्या ननणचयाबाबत 

  

(९) * ११९०४ श्री.सनुनल भशांदे : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुरचचना मींडळाींतगचत सन २०१३ पवूीच्या 
पनुरचथच त इमारतीींमधील घराची मळू मालकाने ववक्री केली असली तरी, 
खरेदीदाराला हस्ताींतरण व ननयममतीकरण करता यावे म्हणून सदरच्या 
व्यवहारावर लागणारे मदु्राींक र्लु्क माफ करण्याचा ननणचय मुींबई इमारत 
दरुुस्ती व पनुरचचना मींडळाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर व्यवहारावर लागणारे मदु्राींक र्लु्क माफ करण्याकरीता 
अभय योजना आणावी असा प्रस्ताव म्हाडाच्यावतीने र्ासनाकड ेमींजूरीसाठी 
पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सदर प्रस्तावावर र्ासनाने कोणता ननणचय घेतला आहे, याबाबतच्या 
कायचवाहीची सद्यःश्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) अद्याप असा प्रस्ताव र्ासनास प्राप्त नाही. 
(३) व (४) प्रचनच उद् भवत नाही. 
 

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

नागपूर सुधार प्रनयास बरखासत िरण्याबाबत 
  

(१०) * १२६१७ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू र्हरातील महानगरपामलका व नागपरू सधुार प्रन्यास या दोन 
प्राथधकरण सींस्था कायचरत असल्याने प्रर्ासनाला अींमलबजावणी करताना 
कामात अडचणी ननमाचण होत असनू, नागपरू सधुार प्रन्यास प्राथधकरणामळेु 
लोकप्रनतननधीींच्या अथधकाराींवर मयाचदा येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलका व नागपरू सधुार प्रन्यास अर्ा दोन 
प्राथधकारी सींस्था कायचरत असल्याने एका सींस्थेकड ेकर भरायचा व कामासाठी 
परवानगी दसुऱ्या सींस्थेकड ेमागावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू सधुार प्रन्यास बरखास्त करण्याची मागणी 
लोकप्रनत ननधीनी मा.ममुंयमींत्री याींचकेड े माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन नागपरू सधुार    
प्रन्यास बरखास्त करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 नागपरू सधुार प्रन्यास व नागपरू महानगरपामलका नागपरू र्हराच्या 
ववकासाकरीता वेगवेगळ्या कायचक्षेत्रात ननयोजन प्राथधकरण म्हणून कायचरत 
आहेत. नागपरू सधुार प्रन्यास अथधननयम, १९३६ च्या कलम ४ नसुार नागपरू 
सधुार प्रन्यासच्या ववचवस्त मींडळावर १० ववचवस्ताींपकैी ३ सदस्य नागपरू 
महानगरपामलकेचे प्रनतननथध त्व करतात तसेच र्ासनाद्वारे ननयकु्त १ 
ववधानसभा सदस्य व २ अर्ासकीय सदस्य याींचा ववचवस्त मींडळामध्ये 
समावेर् आहे. ववचवस्त मींडळाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या धोरणात्मक ननणचयामध्ये 
यानसुार लोकप्रनतननधीींचा सहभाग आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 नागपरू र्हराकरीता जरी दोन ननयोजन प्राथधकरण अश्स्तत्वात असल े
तरी नागपरू सधुार प्रन्यासच्या कायचक्षेत्रात ननयोजन प्राथधकारी म्हणून नागपरू 
सधुार प्रन्यासद्वारे ववकास कामे करण्यात येतात. यामध्ये गुींठेवारी 
अथधननयमाींतगचत अमभन्यास/ भखूींड ननयममतीकरण करणे याकरीता आवचयक 
र्लु्क भरणे, ववववध परवानग्या प्राप्त इ.कामाींचा समावेर् आहे. याकरीता 
नागपरू सधुार प्रन्यासकडून आवचयक ववकास र्लु्क वसलू करण्यात येत.े 
नागपरू सधुार प्रन्यास अथधननयम, १९३६ च्या कलम ५७(२) मधील 
तरतदुीनसूार ववकमस त करण्यात आलेल्या अमभन्यास/ भखूींडाचे देखभाल 
दरुुस्तीची कामे नागपरू महानगरपामलकेमाफच त करण्यात येतात व 
अमभन्यासातील भखूींड व त्यावरील बाींधकामाकरीता कर वसलूी 
महानगरपामलकेमाफच त करण्यात येत.े 
(३) हे खरे नाही. 
(४) नागपरू र्हराचा ननयोजनबध्द ववकास करण्याकरीता र्हरामध्ये एकच 
ननयोजन प्राथधकारी असावे, याबाबत लोकप्रनतननधीींच्या मागणीच्या अनषुींगाने 
नागपरू सधुार प्रन्यास, नागपरू ही सींस्था तत्वत: बरखास्त करण्याबाबत 
ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोजी र्ासनाने ननणचय घेतला व अनषुाींथगक 
अध्यादेर् प्रमंयावप त करण्यात आला. दरम्यान मा.उच्च न्यायालयात दाखल 
याथचका क्र.६८/२०१८ अन्वये मा.न्यायालयाने सदरहू ननणचयाचा पनुववचचार 
करण्याबाबत ददनाींक १०/१०/२०१८ रोजी आदेर् पाररत केले. यानसुार र्ासनाने 
ददनाींक १३/०८/२०१९ रोजी पनुववचचार करुन नागपरू सधुार प्रन्यासच्या 
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बरखास्तीचा ननणचय मागे घेतला आहे. र्ासन अथधसचूना ददनाींक 
०९/०७/२०२१ अन्वये ७ योजनाींचे ७२०८ हेक््र क्षते्राकरीता नागपरू सधुार 
प्रन्यासला ननयोजन प्राथधकरण म्हणून घोवष त करण्यात आल े आहे. 
सद्य:श्स्थतीत नागपरू सधुार प्रन्यास अथधननयमातील तरतदुीनसूार नागपरू 
सधुार प्रन्यासच ेकामकाज सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

बहृन मुांबई महानगरपाभलिा िे्ातील रसयायाांची दरुुसती िरण्याबाबत 
  

(११) * १२२३० श्री.राजहांस भस ांह : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन् मुींबई महानगरपामलकेने गेल्या २४ वषाचमध्ये मुींबईतील रस्त्याींच्या 
कामाींत रुपये २१ हजार को्ी पके्षा जास्त रुपये खचच केल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील रस्त्याींची ननकृष् दजाचच्या कामाींमळेु दरुवस्था झाली 
असल्याने नागररकाींची गरैसोय होत असनू, ननकृष् दजाचचे काम करणाऱ्या 
दोषीींवर कारवाई करुन रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी आयकु्त, बहृन् मुींबई महानगरपामलका याींचेकड े ननवेदनाद्वारे 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ भशांदे : (१) अर्ा आर्याची बातमी स्थाननक वतृ्तपत्रात प्रमसध्द 
झाली होती ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(२) अर्ा आर्याच्या मागणीचे स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे ददनाींक १७/०९/२०२१ 
रोजीचे ननवेदन बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस प्राप्त झाले आहे हे खरे आहे. 
(३) रस्त्याींच्या कामात अननयममतता आढळल्याची तक्रार बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेस सन २०१५ मध्ये प्राप्त झाल्यानींतर सींबींथधताींवर 
महानगरपामलकेमाफच त खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे :- 
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 सींबींथधत कीं त्रा्दाराींना कारणे दाखवा नो्ीसा बजावनू त्याींना 
दोषारोपाींच्या स्वरुपानसुार तीन वषाांच्या कालावधीकरीता काळ्या यादीत 
समाववष् करुन ननववदा प्रकक्रयेमध्ये सहभागी होण्यापासनू प्रनतबींथधत 
करण्यात आले. तसेच त्याींची नोंदणी ननलींत्रबत करुन त्याींचेवर आथथचक 
दींडात्मक कारवाई करण्यात आली. 

 सींबींथधत त्रयस्थ गणुवत्ता लेखापररक्षक याींना काळ्या यादीत ्ाकण्यात 
आले आहे. 

 आयकु्ताींनी पारीत केलेल्या आदेर्ान्वये नेमण्यात आलेल्या 
श्व्दसदस्यीय चौकर्ी सममतीच्या सवांकष चौकर्ीच्या अनषुींगाने सींबींथधत 
१६९ अथधकाऱ्याींवर चौकर्ी सममतीने मर्फारस केल्यानसुार दोषारोपाच्या 
स्वरुपानसुार ननलींबन, पदावनती, वेतनवाढ रोखणे, आथथचक दींड 
आकारणे अर्ा प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. 
मुींबईतील खड्डयाींची श्स्थती सधुारण्याबाबत व रस्त्याींवर पडणाऱ्या 

खड्डयाींचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्ीने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफच त 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या/येत आहेत :- 
 १२ मी. पेक्षा जास्त रुीं दीच्या रस्त्याींचे मसमें् कााँकक्र्ीकरणाद्वारे 

मजबतुीकरण/सधुारणा करण्याचे धोरण अवलींत्रबण्यात आले आहे. 
 दरवषी पावसाळ्यादरम्यान रस्त्यावर पडणाऱ्या खड्डयाींची समस्या कमी 

करण्यासाठी सन २०२१-२२ पासनू ६ मी. रुीं दीवरील रस्त्याींचे मसमें् 
कााँकक्र्ीकरण ्प्प्या्प्प्याने करण्यात येत आहे. 

 सदर रस्त्याींची कामे स्थायी ताींत्रत्रक सल्लागार सममतीच्या ननदेर्ानसुार 
करण्यात येतात. तसेच, आयआय्ी, व्हीजे्ीआय, आयआरसी इत्यादी 
त्रयस्थ सींस्थाींचा आवचयकतनेसुार सल्ला घेतला जातो व सदर 
रस्त्याींचा दजाच व गणुवत्ता राखण्याचे काम कसोर्ीने पाळण्यात येत.े 

 बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रातील २०५५ ककमी. लाींबीच्या रस्त्यापकैी 
महानगरपामलकेच्या अखत्यारीतील १९४१ ककमी. रस्त्याींपकैी समुारे ८०० 
ककमी. रस्त्याींचे मसमें् कााँकक्र्ीकरण पणूच करण्यात आले आहे. 

 पावसाळ्यादरम्यान खड्डयाचा प्रादभुाचव उद्भवणाऱ्या उवचररत डाींबरी 
रस्त्याींपकैी २१८ ककमी. लाींबीच्या रस्त्याींचे मसमें् कााँकक्र्ीकरणाद्वारे 
सधुारणा करण्यासाठी ननववदा प्रकक्रया पणूच करण्यात आली असनू, सदर 
कामे लवकरच सरुु करण्यात येणार आहेत. 
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 तसेच, ननधी उपलब्धतनेसुार उवचररत रस्त्याींची कााँकक्र्ीकरणाद्वारे 
सधुारणा करण्याची कामे ्प्प्या्प्प्याने हाती घेण्यात येणार आहेत. 

(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
----------------- 

  

मुांबई शहर आणण उपनगरातील समुद्र किनाऱयाांसह नदी आणण 
खाडयाांजिळील िाांदळिनाांच ेसांरिण िरण्याबाबत 

  

(१२) * ११७८६ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई र्हर आणण उपनगरातील समदु्र ककनाऱ्याींसह नदी आणण 
खाड्याींजवळ असलेल्या काींदळवनाच्या जींगलाींपकैी २० ्क्के काींदळवन 
जींगलात भराव ्ाकल्यामळेु नष् होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काींदळवनाचा ऱ्हास होवनू पयाचवरणाचा समतोल त्रबघडत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन काींदळवनाींच े सींरक्षण 
करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही.  
 तथावप, भारतीय वन सवेक्षण, डहेराडून याींनी जानेवारी, २०२२ मध्ये 
(ISFR-India State Forest Report २०२१) प्रमसध्द केलेल्या अहवालानसूार 
सन २०१९ च्या तलुनेत केलेल्या मलु्याींकनानसुार सन २०२१ मध्ये महाराषर 
राज्यात मुींबई उपनगरात काींदळवन आच्छादन क्षेत्रामध्ये १.०८ चौरस ककलो 
मी्र इतकी घ् झाली आहे. परींत,ु मुींबई र्हरातील काींदळवन आच्छादनात 
कोणताही बदल झालेला नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) काींदळवनाचा ऱ्हास होऊ नये याकरीता काींदळवन सींरक्षणासाठी 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहेत :-  
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 काींदळवन क्षेत्राचे सींरक्षण व सींवधचन करण्याच्या हेतनेू २०१२ पासनू 
स्वतींत्र काींदळवन कक्ष स्थावप त करण्यात आला आहे. 

 र्ासकीय जममनीवर असलेले एकूण १६८८४.९४०५ हे.आर क्षते्र भारतीय 
वन अथधननयम, १९२७ कलम ४ अन्वये “राखीव वन” म्हणून घोवष त 
करण्याची कायचवाही करण्यात आली आहे. तसेच इतर काींदळवन 
क्षेत्रापकैी ११५४८.३३ हे.आर क्षेत्र उपरोक्त अथधननयमाच्या कलम २० 
अन्वये अींनतमत: राखीव म्हणून अथधसथूचत करण्यात आले आहे. 

 अवनत काींदळवन क्षते्रावर समुारे १९११.३३ हे.आर क्षते्रामध्ये 
काींदळवनाच ेवनीकरण करण्यात आले आहे. 

 काींदळवन सींरक्षण व उपजीववका ननमाचण योजना या योजनेची सन 
२०१७ पासनू अींमलबजावणी करण्यात येत असनू त्यात स्थाननक 
लोकाींना काींदळवन सींरक्षणासाठी समाववष् करुन घेण्यात येत आहे.  

 काींदळवन क्षेत्राचे सींरक्षण व सींवधचन करण्याकरीता महाराषर सरुक्षाबल 
मींडळ याींच्याकडील १५६ सरुक्षारक्षक ननयकु्त करण्यात आले असनू 
उपलब्ध र्स्त्र, बो्, वाहने आणण इतर साधनसामगु्रीव्दारे काींदळवनाींच े
प्रभावीपणे सींरक्षण व सींवधचन करण्यात येत आहे. काींदळवन क्षते्रातील 
जवळपास ८००० बेकायदेर्ीर बाींधकामे काींदळवन कक्षाकडून नष् 
करण्यात आलेले आहे. 

 मुींबई, नवी मुींबई येथील काींदळवनाचे सींरक्षणासाठी CCTV कॅमेराव्दारे 
सननयींत्रण करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

(४) प्रचन उद् भवत नाही.  
----------------- 

  

धचखलदरा (जज.अमरािती) येथील सिायिॉिच्या  
िामािरीता ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१३) * १२४३२ श्री.प्रविण पोटे-पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) थचखलदरा (श्ज.अमरावती) येथे पयच् नाचा ववकास करण्याकरीता 
स्कायवॉकची ननममचती करण्यात आली, परींत ुसदरहू स्कायवॉकच ेबाींधकाम बींद 
असल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आल,े     
हे खरे आहे काय, 



23 

(२) असल्यास, सदर ननसगचरम्य दठकाणाचा ववकास वनववभागाच्या अ्ीमळेु 
तसेच ननधीअभावी प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
त्यानषुींगाने सदरहू स्कायवॉकच्या बाींधकामासाठी ननधीची तरतदू 
करण्याकरीता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर 
काम केव्हापयांत पणूच करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१), (२) व (३) सदरचा प्रकल्प हा मेळघा् व्याघ्र 
प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात तसेच राखीव वन क्षेत्रात ववकसीत करण्यात येत 
आहे. सबब, वन (सींवधचन) अथधननयम, १९८० व वन्यजीव सींरक्षण 
अथधननयम, १९७२ अींतगचत मसडको महामींडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावास 
कें द्रीय वन मींत्रालयाने काही अ्ी व र्तीसह ददनाींक १९/०१/२०२२ रोजी 
तत्वत: मींजूरी ददली आहे. सींबींथधत अ्ीींची पतुचता करुन प्रस्ताव अींनतम 
मान्यतसेाठी वन ववभागास सादर करण्यात आला आहे. 
 सदर प्रकल्पास मसडकोकडून ववत्त परुवठा करण्यात येत आहे. 
सद्य:श्स्थतीत स्कॉयवॉकचे बाींधकाम ७०% पणूच झाले असनू उवचररत बाींधकाम 
कें द्रीय वन मींत्रालयाची अींनतम मींजूरी प्राप्त झाल्यानींतर अींदाजे १२ 
मदहन्याच्या आत सदर कामे पणूच करण्यात येणार आहेत.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

बहृन मुांबई महानगरपाभलिेच्या इांग्रजी शाळाांमध्ये नोिरीसाठी  
ननिड झालेल्या भशििाांना ननयुक्ती भमळण्याबाबत 

  

(१४) * ११७६९ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.सनुनल भशांदे, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बहृमुींबई महानगरपामलकेकडून सन २०१७ मध्ये पववत्र पो च्ल प्रणालीद्वारे 
ऑनलाईन पध्दतीने राबववण्यात आलेल्या मर्क्षक भरती प्रकक्रयेतनू ननवड 
झालेल्या १५० उमेदवाराींचे दहावीपयांतच्या मर्क्षणाचे माध्यम मराठी असल्याने 
उमेदवाराींना अींनतम ्प्प्यात नोकरीतनू डावलण्यात आल्याच े ददनाींक        
८ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रर्ासनातील महानगरपामलकेचे मर्क्षणाथधकारी, मर्क्षण 
सममती अध्यक्ष, मर्क्षण आयकु्त याींची भे् घेऊनही उमेदवाराींना ननयकु्ती 
देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मळू यादीत मर्फारस होऊनही सींपणूच मर्क्षण इींग्रजी 
माध्यमातनू झालेले असावे, या ननकषामळेु ननयकु्ती न ददलेल्या उमेदवाराींना 
इींग्रजी सींभाषण कौर्ल्य चाचणी घेऊन ननयकु्ती देता येईल ककवा कसे, 
याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, सदरहू प्रस्तावाबाबत 
र्ासनाने अींनतम कोणता ननणचय घेतला आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेच्या इींग्रजी र्ाळाींमध्ये नोकरीसाठी ननवड झालेल्या मर्क्षकाींना 
ननयकु्ती देण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) व (२) सन २०१७ मध्ये पववत्र पो च्ल प्रणालीद्वारे 
ऑनलाईन पध्दतीने राबववण्यात आलेल्या मर्क्षक भरतीत ननयकु्ती 
ममळालेल्या १५० उमेदवाराींनी र्कै्षणणक अहचता पणूच केली नसल्यामळेु त्याींना 
ननयकु्ती देण्यात आलेली नाही अस ेबहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववल ेआहे. 
(३), (४) व (५) सदर उमेदवाराींची इींग्रजी सींभाषण/ अध्यापन कौर्ल्य 
तपासण्यासाठी इींग्रजी सींभाषण/अध्यापन कौर्ल्य चाचणी घेऊन मुींबई 
पश्ब्लक स्कूलसाठी सयुोग्य उमेदवार ननवड करण्याच्या अनषुींगाने र्ालेय 
मर्क्षण ववभागामाफच त पढुील कायचवाही सरुु आहे. 
 

 
----------------- 
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ठािुर जव्हलेज, िाांहदिली (पूिच) येथे िाहनतळ उभारण्याबाबत 
  

(१५) * १२७२५ 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) ठाकुर श्व्हलेज, काींददवली (पवूच) येथील गाडचनखाली वाहनतळ 
उभारण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतधीींनी ददनाींक १ जुल,ै २०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये र्ासनास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत आयकु्त, बहृन् मुींबई महानगरपामलका याींनी 
अथचसींकल्पात तरतदू करण्याचे आचवासन माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने ठाकुर श्व्हलेज, काींददवली (पवूच) येथे वाहनतळ उभारण्याबाबत 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींच्या दालनामध्ये ददनाींक 
१६/१०/२०१७ रोजी श्री.प्रववण दरेकर, वव.प.स. याींचेसमवेत झालेल्या सींयकु्त 
बठैकीमध्ये सन २०१७-१८ च्या अथचसींकल्पामध्ये आथथचक तरतदू करण्याच े
आदेर् ददले होत.े 
 सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० च्या भाींडवली अथचसींकल्पामध्ये 
उद्यान खात्याींतगचत लेखा सींकेताींक - ५०४१००६९६ (ठाकूर गाव उद्यानाखाली 
भमूमगत वाहनतळ करीता तरतदू) अींतगचत अनकु्रमे रुपये १ को्ी व रुपये १० 
लाख इतकी ठोक तरतदू करण्यात आली होती. 
(३) सदर बाबतीत आयकु्ताींच्या दालनात ददनाींक १६ ऑक््ोबर २०१७ व 
ददनाींक १६ ऑगस्् २०१८ रोजी तसेच ददनाींक ०७/०८/२०१९ रोजी 
मा.श्री.प्रववण दरेकर, (वव.प.स.) याींजसोबत सींयकु्त बठैका झालेल्या आहेत. 
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 ददनाींक ०७/०८/२०१९ रोजीच्या बठैकीत आयकु्ताींनी “प्रायोथगक 
तत्त्वावर एका मदैानामध्ये भमुमगत वाहनतळ BOT तत्वावर बनववण्यासाठी 
प्रस्ताव सादर करावे. महानगरपामलका वास्तवुवर्ारद याींनी आराखड े तयार 
करावे व नगर अमभयींता याींनी ननववदा मागवनू तातडीने कायचवाही करावी” 
असे आदेर् ददलेले आहेत. 
 त्याअनषुींगाने काींददवली (पवूच) ठाकुर श्व्हलेज येथील न.भ.ूक्र. 
८०९/ए/१/१२, ८०९/ए/१/१३, व्हाईसरॉय को च् त्रबल्डीींग समोरील भखुींडावरील 
मदैानात भमूमगत वाहनतळ उभारण्यासाठी ननश्चचत करण्यात आला 
होता.परींत ुववकास ननयोजन ववभागामाफच त असे कळववण्यात आल ेकी, ठाकुर 
श्व्हलेज येथील २ ववकासक हे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस त्याींच्या 
बाींधकामातील २ मजले वाहनतळाची जागा बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस 
हस्ताींतरीत करणार आहेत. त्यामध्ये एकूण २९७ वाहनाींची जागा उपलब्ध 
होणार आहे. त्यामळेु सद्य:श्स्थतीत भमूमगत वाहनतळाची आवचयकता वा्त 
नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यात अधधसांख्य पदािर िगच िेलेल्या अधधिारी/  
िमचचाऱयाांना सेिाविषयि लाभ भमळण्याबाबत 

  

(१६) * १२७९८ श्री.रमेशदादा पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०७६१ ला 
हदनाांि २२ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननकालानींतर र्ासनास आदेर् प्राप्त न 
झाल्यामळेु अनसुथूचत जमातीचे सेवाननवतृ्त अथधकारी/ कमचचारी अनेक 
वषाांपासनू ननवतृ्तीवेतनापासनू वींथचत असल्याचे ननदर्चनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास मा.सवोच्च न्यायालयाने मसश्व्हल क्र. ८९२८/२०१५ अन्वये 
भारतीय अन्न महामींडळाच े चेअरमन आणण व्यवस्थापकीय सींचालकाींववरुध्द 
जगदीर् बळीराम बदहरा व इतर सींबींथधत या याथचकेमध्ये मा.सवोच्च 
न्यायालयाने ददनाींक ६ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या ननणचयात कें द्र अथवा राज्य 
र्ासनाला कोणत ेआदेर् ददले आहेत, 
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(३) असल्यास, राज्यातील हजारो अनसुथूचत जमातीच्या अथधकारी/ 
कमचचाऱ् याींना अथधसींमंय पदावर वगच करून वेतनवाढ व सेवाननवतृ्तीवेतन लाभ 
सींदभाचतील र्ासन ननणचयास ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
स्थथगती देण्यात आल्यामळेु उक्त प्रकरणी अभ्यास करुन र्ासनास मर्फारर्ी 
करण्यासाठी ददनाींक १५ जनू, २०२० च्या र्ासन ननणचयान्वये मा.मींत्री, अन्न 
नागरी परुवठा व ग्राहक सींरक्षण याींच्या अध्यक्षतखेाली स्थापन करण्यात 
आलेल्या अभ्यास ग्ाचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने जात प्रमाणपत्र अवधै ठरल्याने ११ मदहन्याच्या अथधसींमंय पदावर 
वगच केलेल्या सवच कमचचाऱ्याींना सेवेत कायम करण्याबाबत कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१), (२), (३) व (४) मा.सवोच्च न्यायालयाने मसव्हील 
अपील क्र. ८९२८/२०१५ (चअेरमन ॲण्ड मॅनेश्जींग डायरेक््र, फूड कॉपोरेर्न 
ऑफ इींडडया आणण इतर ववरुध्द जगदीर् बळीराम बदहरा व इतर) व इतर 
याथचकाींमध्ये ददनाींक ६ जुल,ै २०१७ रोजी मागास जातीींना असलले्या 
आरक्षणाच्या आधारे र्ासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानींतर जातीचे दाव े
अवधै ठरलेल्या व्यक्तीींना र्ासकीय सेवेत सींरक्षण देय ठरत नाही, तसेच 
अर्ा कमचचाऱ् याींना ननवतृ्तीवेतन देय ठरत नाही, असा ननणचय ददला आहे. 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या सदर ननणचयाची अींमलबजावणी करण्यासाठी 
अनसुथूचत जमातीच्या आरक्षक्षत पदावर ननयकु्त झालेल्या व जात प्रमाणपत्र 
अवधै ठरलेल्या कमचचाऱ्याींना ११ मदहन्याच्या कालावधीकरीता अथवा त े
ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृ्त झाले असतील त्या ददनाींकापयांत यापकैी ज े
आधी घडले तोपयांत तात्परुत्या स्वरुपात अथधसींमंय पदावर वगच करण्याच े
आदेर् ददनाींक २१/१२/२०१९ च्या र्ासन ननणचयान्वये ददलेले आहेत. सदर 
र्ासन ननणचयास स्थथगती देण्यात आलेली नाही.  
 अथधसींमंय पदावर वगच केलेल्या कमचचाऱ्याींना सेवा ववषयक/ सेवा 
ननवतृ्ती ववषयक लाभ अनजु्ञये करण्यासींदभाचत र्ासनास मर्फारर्ी करण्यासाठी 
ददनाींक १५/०६/२०२० च्या र्ासन ननणचयान्वये मा.मींत्री, अन्न, नागरी परुवठा 
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व ग्राहक सींरक्षण याींच्या अध्यक्षतखेाली अभ्यास ग्ाची स्थापना करण्यात 
आलेली असनू अभ्यास ग्ाचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे. सदर 
अहवालाच्या अनषुींगाने ववधी व न्याय ववभाग, आददवासी ववकास ववभाग व 
ववत्त ववभागाचे अमभप्राय प्राप्त करुन घेण्यात येत आहेत. सदर अमभप्राय 
प्राप्त झाल्यानींतर मा.मींत्रत्रमींडळाच्या ननणचयानींतर पढुील कायचवाही करण्यात 
येईल.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

भशिणी (जज.अिोला), खामगाांि (जज.बुलढाणा) ि अमरािती येथे  
म्हाडा अांतगचत सदननिा बाांधल्याबाबत 

  

(१७) * १२३१४ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मर्वणी (श्ज.अकोला) पररसरात प्रधानमींत्री आवास योजनेमधून म्हाडा 
अींतगचत २५५ सदननका बाींधण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला व अमरावती श्जल््यात तसेच खामगाींव 
(श्ज.बलुढाणा) तालकु्यात र्केडो घरे ररकामी असताना सदर योजनेमधून 
नव्याने सदननका बाींधण्याची कारणे काय आहेत, सदर योजनेकरीता 
कोट्यवधी रुपये खचच करुन गरैव्यवहार केल्याचे ननदर्चनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय हे खरे आहे.  
 प्रधानमींत्री आवास योजना (र्हरी) AHP घ्काींतगचत एकूण २५५ 
(EWS) घरकुलाींना कें द्र स्तरीय मान्यता व सननयींत्रण सममतीने     
(CSMC) च्या ददनाींक २७/०७/२०१६ अन्वये १० व्या बठैकीमध्ये मींजूरी ददली 
आहे.  
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(२) अकोला श्जल््यात म्हाडामार्फच त राबववण्यात आलेल्या एकूण १५ 
योजनाींमध्ये १४२७ गाळे/ भखूींड बाींधण्यात/ ववकमसत करण्यात आले आहेत. 
सदर सवच गाळे/ भखूींडाची ववक्री झालेली आहे.  
 तसेच, प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगचत अकोला श्जल््यात अत्यल्प 
उत्पन्न ग्ातील लाभार्थयाांकरीता २५५ सदननका बाींधण्यात आल्या असनू, 
त्याकरीता १०५ अजच प्राप्त झाले आहेत. त्यापकैी ७ लाभार्थयाांनी सींपणूच 
रक्कम भरल्याने त्याींना सदननकाींचा ताबा ददला आहे.  
 प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगचत अमरावती श्जल््यात ६६४ अत्यल्प 
उत्पन्न, ०२ मध्यम उत्पन्न व ०२ उच्च उत्पन्न ग्ात सदननका बाींधण्यात 
आल्या आहेत. तसेच, बलुढाणा श्जल््यात २६८ अत्यल्प उत्पन्न, ०७ मध्यम 
उत्पन्न व ०१ उच्च उत्पन्न ग् सदननका बाींधण्यात आल्या आहेत.  
 प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगचत बाींधण्यात आलले्या सदननका अत्यल्प 
उत्पन्न ग्ाकरीता असल्याने यातील लाभाथी बहुसींमंयेने असींघ्ीत क्षेत्रातील 
कामगार या वगाचत मोडतात. सदर लाभार्थयाांकड े उत्पन् नाच्या परुाव्याबाबत 
पगार पावत्या नसल्यामळेु बाजारातनू आथथचक कजच परुवठा ममळण्याकरीता 
अडचणी येत असल्याने सदननकाींचा ताबा लाभार्थयाांना देण्यास ववलींब होत 
आहे, असे म्हाडाने कळववल ेआहे. 
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

जालना-परभणी-हहांगोली-नाांदेड या चौपदरी समधृ्दी महामागाचिरीता 
भूसांपादन िेलेल्या बाधधत शतेिऱयाांना िाढीि मोबदला देण्याबाबत 

  

(१८) * १२०७६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) जालना-परभणी-दहींगोली-नाींदेड या चौपदरी समधृ्दी महामागाचच्या 
कामाबाबत चारही श्जल््यातील र्तेकऱ्याींच्या जममनीींना बाजार भावाच्या पाच 
प्ीप्रमाणे आथथचक मदत देण्याची मागणी तथेील र्तेकऱ् याींनी सींबींथधत 
श्जल््याींच्या श्जल्हाथधकाऱ्याींकड ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने र्तेकऱ्याींना जममनीच्या बाजार भावाच्या पाच प्ीप्रमाणे    
मोबदला देण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जालना, परतरू, मींठा, सेल,ू श्जींतरू, परभणी, पणूाच व नाींदेड           
या तालकु्याींमधील जमीन सदर प्रकल्पासाठी सींपादन करण्यासाठी      
सींयकु्त मोजणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. सद्य:श्स्थतीत भसूींपादनाचा 
मोबदला अदा करण्याची कायचवाही सरुु झालेली नाही. भसूींपादनाचा     
मोबदला हा श्जल्हाथधकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील श्जल्हास्तरीय सममतीने 
यासींदभाचतील कायदेर्ीर तरतदुी, र्ासनाचे ववववध र्ासन ननणचय व    
पररपत्रके ववचारात घेऊन ननश्चचत केलेल्या मलु्याींकनानसुार अदा करण्यात 
येतो. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िा्ज (जज.पुणे) येथील राजीि गाांधी प्राणणसांग्रहालयातून पिाांची ि 

चांदनाच्या झाडाांची चोरी झाल्याबाबत 
  

(१९) * १२९५० श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कात्रज (श्ज.पणेु) येथील राजीव गाींधी प्राणणसींग्रहालयात सरुक्षेकरीता ४० 
सरुक्षारक्षक व ६६ सीसी्ीव्ही कॅमेरे असनूही सदरहू प्राणणसींग्रहालयातनू मोर, 
घबुड या पक्षयाींची चोरी तसेच चींदनाच्या ११ झाडाींची अवधैररत्या वकृ्षतोड 
करुन चोरी झाल्याचे ददनाींक १२ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पक्षाींची चोरी व चींदनाच्या झाडाींची वकृ्षतोड करुन चोरी 
करणाऱ्या दोषीींवर कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीनी र्ासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने पक्षाींची व चींदनाच्या झाडाींची चोरी करणाऱ्या दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 ददनाींक ०५/०१/२०२२ रोजी राजीव गाींधी प्राणणसींग्रहालयात चींदन चोरी 
झाल्याचे ननदर्चनास आले होत.े  
 तथावप, त्याव्यनतररक्त अन्य कोणताही गरैप्रकार त्यादरम्यान 
घडलेला नाही, असे पणेु महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२) या प्रकरणी मा.ववधानसभा सदस्य, खडकवासला, पणेु याींनी आयकु्त, 
पणेु महानगरपामलका याींना लेखी ननवेदन ददले आहे.  
(३) चींदनचोरी प्रकरणी पणेु महानगरपामलकेमाफच त सींबींथधत पोलीस स््ेर्नला 
ददनाींक ०६/०१/२०२२ रोजी कफयाचद नोंद करण्यात आली असनू, 
प्राणणसींग्रहालयात होणाऱ्या चींदनचोरीस अ्काव होण्यासाठी पोलीस आयकु्त, 
पणेु र्हर याींना कळववण्यात आले आहे.  
 याप्रकरणी चौकर्ी करुन, ज्या-ज्या दठकाणी सीमामभ ींतीची उींची कमी 
वा्त आहे, तसेच ज्या दठकाणी अज्ञाताींनी तारेचे कीं पाउीं ड तोडून 
सीमामभ ींतीवरुन प्रवेर् केल्याचे लक्षात आले आहे, त्यादठकाणी सीमामभ ींत 
भक्कम करण्याच्या अनषुींगाने आवचयक ती देखभाल-दरुुस्तीची कामे 
करण्यात येत आहेत.  
 प्राणणसींग्रहालयात आवचयक त्या सींमंयेत सरुक्षा रखवालदार नेमणूक 
करणेबाबत कायचवाही केली जात असनू, सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याींच्या सींमंयेत वाढ 
केली जाणार आहे.  
 ज्या दठकाणी चोरीचा प्रकार घडला होता, त्या दठकाणी गस्त 
घालणाऱ्या ८ खाजगी सरुक्षा कमचचाऱ्याींची बदली करण्यात आलेली असनू 
सरुक्षा खात्याअींतगचत कायचरत असलेल्या सरुक्षारक्षकाींस कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावली आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मेळघाट (जज.अमरािती) व्याघ्र प्रिल्पाांतगचत गुगामल िनयजीि 
विभागात बेिायदेशीर िोट्यिधी रुपयाांची िामे िेल्याबाबत 

  

(२०) * १२९८३ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.राजहांस भस ांह : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेळघा् (श्ज.अमरावती) व्याघ्र प्रकल्पाींतगचत गगुामल वन्यजीव ववभागात 
ई-ननववदा नसताना कोट्यवधी रुपयाींची कामे करण्यात आल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी मेळघा् व्याघ्र सींवधचन प्रनतषठानच्या सदस्य 
सथचवाींच्या अमभप्रायाकड ेकायचकारी सींचालकाींनी दलुचक्ष केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पाींतगचत गगुामल वन्यजीव ववभागात ई-ननववदा 
न काढता बेकायदेर्ीर काम करणाऱ्या दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) गगुामल वन्यजीव ववभाग, मेळघा् व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती येथे 
Providing and erecting fixed knot fencing करण्याच्या ३ कामाींमध्ये 
प्रत्यक्ष झालेला खचच रुपये १,५०,८३,५५३/- करीता ई-ननववदा प्रककया करण्यात 
आलेली नाही. मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पातील इतर ववभागातील कामाींचे मींजरू    
ई-ननववदा दरानसुार आणण अींदाजपत्रकीय ककींमतीपेक्षा (रुपये २,०९,९९,७००/-) 
२५.२९% कमी दराने सदर कामे करण्यास मे.अमये हायड्रो इश्जींननयररींग 
वक्सच, नागपरू हे इच्छुक असल्यामळेु तत्कालीन अपर प्रधान ममुंय 
वनसींरक्षक, मेळघा् व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती याींनी या कामाींकरीता       
ई-ननववदा प्रकक्रया झालेली नसताना कायाचरींभ आदेर् पाररत केले असल्याच े
ननदर्चनास आले आहे. 
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(३) प्रस्ततु प्रकरणी चौकर्ीअींती तत्कालीन अपर प्रधान ममुंय वनसींरक्षक 
तथा क्षेत्र सींचालक, मेळघा् व्याघ्र प्रकल्प याींना प्रधान ममुंय वनसींरक्षक 
(वन्यजीव), महाराषर राज्य, नागपरू याींचेमाफच त कारणे दाखवा नो्ीस ददनाींक 
२५/०२/२०२२ रोजी बजावण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या परीिेतून ननिड झालेल्या  
महहला खेळाडू उमेदिाराांना ननयुक्ती देण्याबाबत 

  

(२१) * १३०३४ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शभशिाांत भश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमोल भमटिरी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाचे ननकष पणूच करुन र्ासकीय सेवेसाठी खुल्या 
प्रवगाचतनू पात्र ठरलेल्या मदहला खेळाडूींनी मागील चार वषाचतील र्ासन ननयम 
आणण ननणचयाींच े दाखले देवनूही मदहला खेळाडूींना र्ासन सेवेत सामावनू 
घेण्यात आल े नसल्याच े ददनाींक १६ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मदहला खेळाडू पोलीस उपननरीक्षक परीक्षा, राज्यसेवा 
आणण कृषी अथधकारी परीक्षा उत्तीणच झाल्यानींतर र्ासकीय सेवेस पात्र ठरत 
असताना, र्ासनाच्या ववधी व न्याय ववभागाने तसा अमभप्राय ददलेला 
असताना, तसेच ववववध पररक्षाींचा ननकाल लावताींना पवुचलक्षी प्रभावाने 
अींमलबजावणी करु नये, असा सन २०१७ मध्ये मा.सवोच्च न्यायालयाने 
आदेर् ददलेला असतानाही सदर आदेर्ाचे उल्लींघन करुन बेकायदेर्ीर ननवड 
प्रकक्रया राबववल्यामळेु मदहला खेळाडू र्ासकीय सेवेपासनू वींथचत रादहल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासन ननणचयाचा र्ासनाच्या (सामान्य प्रर्ासन ववभागाच्या) 
अथधकाऱ्याींनी वेगवेगळा अथच काढून मदहला खेळाडूींना र्ासकीय सेवेतनू वींथचत 
ठेवल्याच्या तक्रारी मदहला खेळाडू उमेदवाराींनी र्ासनाकड ेकेल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मदहला खळेाडू उमेदवाराींना न्याय ममळण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) याबाबत ननवेदने र्ासनास प्राप्त झाली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

नागपूर महानगर प्रादेभशि वििास प्राधधिरण िे्ामध्ये  
अनधधिृत बाांधिाम िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२२) * १३१६५ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगर प्रादेमर्क ववकास प्राथधकरणाची स्थापना सन २०१७ 
मध्ये झाली असनू त्याींच े कायचक्षते्र महानगर पररसरालगत असलले्या ७१९ 
गावापयांत ननश्चचत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भागात पायाभतू सवुवधा ववकमसत करण्याचे काम नागपरू 
महानगर प्रादेमर्क ववकास प्राथधकरणाच ेअसनू अनथधकृत बाींधकाम ननयममत 
करण्याची जबाबदारी देखील प्राथधकरणाकड े सोपववण्यात आली होती, तसेच 
यासींबींधी आराखडा तयार करण्याचे काम एका खाजगी कीं पनीमाफच त करण्यात 
येवनू त्या आराखड्यानसुार या ७१९ गावातील समुारे १० हजार बाींधकामे व   
२ लक्ष पयांत भखूींड अनथधकृत ठरववण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ पयांतचे सवच बाींधकाम ननयममत 
करण्याची योजना आखण्यात आली त्यानसुार कायचवाही करणे आवचयक 
असतानाही काही ननवडक भखूींडधारकाींनाच नो्ीस पाठववण्यात आली होती,   
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, एम.आर.्ी.पी. कायद्यानसुार नो्ीस बजावल्यानींतर कारवाई 
करणे बींधनकारक असताना आतापयांत या अनथधकृत बाींधकाम धारकाींवर 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अनथधकृत बाींधकाम करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 महाराषर र्ासन राजपत्रातील ददनाींक ०४/०३/२०१७ रोजीच्या 
नगरववकास ववभागाच्या अथधसचूनेव्दारे त्यामधील अनसुथूचत नमदू केलेल्या 
क्षेत्राकरीता नागपरू महानगर प्रदेर् ववकास प्राथधकरणाची स्थापना करण्यात 
आलेली आहे. 
 तसेच र्ासनाने ददनाींक ०५/०१/२०१८ रोजी नागपरू महानगर प्रदेर् 
ववकास योजना मींजूर केली असनू सदर अथधसचूनेतील Sanctioned 
Modification No. SM-१० अन्वये नव्याने स्थावपत नगर पींचायत/ 
नगरपररषद याींचे क्षेत्र वगळून नागपरू महानगर क्षेत्र मध्ये एकूण ७१० 
गावाींचा समावेर् आहे. 
(२) नागपरू महानगर प्रदेर् ववकास प्राथधकरणाच्या कायचक्षते्रात समाववष् 
क्षेत्राकरीता नागपरू महानगर प्रदेर् ववकास प्राथधकरण हे सक्षम ननयोजन 
प्राथधकरण असल्यामळेु सदर क्षते्रातील जागेवर कोणताही ववकास करण्यापवूी 
सींबींथधत जमीन मालकाने ववकास र्लु्क भरुन ववकास परवानगी प्राप्त करून 
घेणे बींधनकारक आहे. जमा झालेल्या ववकास र्लु्कातनू नागपरू महानगर 
प्रदेर् ववकास प्राथधकरणाच्या त्या क्षेत्रात पायाभतू सवुवधा परुववण्याची 
कायचवाही करण्यात येत.े 
 अनथधकृत बाींधकामे ननयममत करण्याबाबतचा आराखडा तयार 
करण्याचे काम कोणत्याही खाजगी कीं पनीला देण्यात आलेले नाही. 
 र्ासन ननणचय ददनाींक ०७/१०/२०१७ अन्वये अनथधकृत बाींधकामे 
प्रर्ममत सींरचना म्हणून घोवषत करण्यासींदभाचत नागपरू महानगर प्रदेर् 
क्षेत्राकरीता अजच मागववले असनू, एकूण १२३७८ अजच प्राप्त झाले आहेत. 
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(३) नागपरू महानगर प्रदेर् ववकास प्राथधकरण कायचक्षेत्रातील एकूण ३०३३ 
बाींधकामाींचे सवेक्षण करून महाराषर प्रादेमर्क ननयोजन व नगर रचना 
अथधननयम १९६६ चे कलम ५३ अन्वये नो्ीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
 नागपरू महानगर प्रदेर् ववकास प्राथधकरणातफे ३०३३ बाींधकामाींना 
नो्ीस बजावण्यात आलेल्या आहेत, यापकैी ३५ अनथधकृत बाींधकामावर 
कायचवाही करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
(६) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

िळमनुरी (जज.हहांगोली) नगरपररषदेच ेतयािालीन मुख्याधधिारी  
याांच्या गैरिारभाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२३) * १३२२९ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत भमझाच, श्री.अभभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कळमनरुी (श्ज.दहींगोली) नगरपररषदेचे तत्कालीन ममुंयाथधकारी याींनी वगच 
४ च्या कमचचाऱ्याींच्या अनकुीं पा तत्वावर केलेल्या ननयकु्त्या ननयमबा्य 
असल्याच ेददनाींक ११ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्चनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अनकुीं पा तत्वावर प्रनतक्षेच्या यादीत असलेल्या 
उमेदवार व लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकड े तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने र्ासनाच्या मागचदर्चक तत्वानसुार कमचचाऱ्याींची भरती न करता 
ननयमबा्यपणे कमचचाऱ्याींची ननयकु्ती करणाऱ्या ममुंयाथधकारी, दहींगोली 
नगरपररषद याींचेवर कारवाई करुन र्ासनाच्या मागचदर्चक तत्वानसुार अनकुीं पा 
कमचचाऱ्याींची ननयकु्ती करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री.एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 यासींदभाचत लोकप्रनतननधीींकडून तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तथावप, 
एका नागररकाकडून ववभागास ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) र्ासनाच्या मागचदर्चक सचूनाींनसुार कळमनरुी नगरपररषद आस्थापनेवरील 
मयत श्री.माधव धोंडीबा वाढवे याींचे वारस श्री.मोहननर् माधवराव वाढवे याींना 
नगरपररषदेच्या मर्पाई या वगच-४ च्या पदावर अनकुीं पा तत्वावर ददनाींक 
२९/०१/२०२० रोजी ननयकु्ती देण्यात आली आहे. 
 तसेच कळमनरुी नगरपररषद आस्थापनेवरील कमचचारी श्री.देववदास 
सींताराम बोराड ेयाींच्या प्रकरणी वदै्यकीय कारणास्तव स्वेच्छा सेवाननवतृ्तीनींतर 
त्याींचे वारस श्री.रामा देववदास बोराड े याींना लाड-पागे सममतीच्या 
मर्फारर्ीनसुार ददनाींक १५/०४/२०२० रोजी सफाई कामगार या पदावर 
ननयकु्ती देण्यात आली आहे. 
 उक्त दोन्ही प्रकरणामध्ये कोणताही गरैप्रकार ककीं वा अननयममतता 
झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

ठाणे शहरातील छाबय्या विहांग गाडचन गहृसांिुलातील अनधधिृत 
बाांधिामाांच ेगुनहा िमापन शुल्ि माफ िेल्याबाबत 

  

(२४) * १३२४४ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठाणे र्हरातील छाबय्या ववहींग गाडचन गहृसींकुलातील अनथधकृत 
बाींधकामाींना ठाणे महानगरपामलकेने आकारलेला दींड माफ करण्यासह 
इमारतीला भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यासींदभाचत आयकु्त, ठाणे महानगरपामलका 
याींना आदेर् देण्याचा ननणचय राज्य मींत्रत्रमींडळाच्या बठैकीत घेण्यात आल्याच े
माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, ववत्त ववभागाने सदर दींडमाफीला ववरोध करुन प्रस्ताव सादर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु ठाणे महानगरपामलकेच े रुपये १५ को्ीींचे नकुसान 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने र्ासन प्रस्ताव रद्द करुन छाबय्या ववहींग गाडचन गहृसींकुलातल्या 
अनथधकृत बाींधकामाींवर दींड आकारणी करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) छाबय्या ववहींग गाडचन या इमारत बाींधकाम 
प्रस्तावातील सींपणूच गनु्हा क्षमापन र्लु्क व त्यावरील व्याज माफ करण्याच े
ननदेर् ठाणे महानगरपामलकेला देण्यास मा.मींत्रत्रमींडळाने ददनाींक १२/०१/२०२२ 
रोजीच्या मा.मींत्रत्रमींडळ बठैकीमध्ये मान्यता ददली आहे. सदर ननणचयानसुार 
सींपणूच गनु्हा क्षमापन र्लु्क व त्यावरील व्याज माफ करण्यात यावे व 
त्यानसुार अजचदार याींना इतर आवचयक बाबीींची पतुचता होण्यासापेक्ष, भोगवठा 
प्रमाणपत्र देण्याबाबत उथचत कायचवाही करावी, असे र्ासनाने आयकु्त, ठाणे 
महानगरपामलका याींना ददनाींक ३१/०१/२०२२ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
(२) ववत्त ववभागाने गनु्हा क्षमापन र्लु्क माफ करण्यास सहमती ददलेली 
नव्हती. तथावप, ठाणे र्हराच्या मींजूर ववकास योजनेमधील आ.क्र.२ 
‘प्राथममक र्ाळा’ या सवुवधेचे बाींधकाम कन्स्रक्र्न द्डीआरच्या माध्यमातनू 
करून त े ववकासकाने महानगरपामलकेस हस्ताींतररत केले आहे. ववकासकाने 
र्ाळेच्या बाींधकामाचा कन्स्रक्र्न द्डीआर ममळणार असल्याचे गदृहत धरून 
अनथधकृत बाींधकाम केले असनू सदर र्ाळा इमारतीचा वापर 
महानगरपामलकेमाफच त मर्क्षण व ननराधार मलुाींचे सींगोपन अर्ा प्रयोजनासाठी 
होत आहे. सदरची वस्तशु्स्थती ववचारात घेऊन, ‘अपवादात्मक बाब’ म्हणून 
गनु्हा क्षमापन र्लु्क माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मींत्रत्रमींडळाकड े
ननणचयाथच सादर करण्यात आला होता, 
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(३) सदर प्रकरणी गनु्हा क्षमापन र्लु्काची एकूण रक्कम रूपये 
३,३३,९६,८४२/- इतकी असनू त्यापकैी रूपये २५,००,०००/- इतक्या रकमेचा 
भरणा ववकासकाने केला आहे. उवचररत रक्कम रुपये ३,०८,९६,८४२/- व 
त्यावरील व्याज माफ करण्यास मा.मींत्रत्रमींडळाने मान्यता ददली आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

पुसद-हदग्रस (जज.यितमाळ) महामागाचच ेिाम  
ननिृष्ट्ट दजाचच ेिेल्याबाबत 

  

(२५) * १३३२३ डॉ.िजाहत भमझाच : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुद-ददग्रस (श्ज.यवतमाळ) महामागाचचे काम ईगल कन् स्रक्र्न कीं पनीने 
ननकृष् दजाचच े केल्यामळेु रस्त्याची दरुवस्था होऊन सदर रस्त्याींवर अपघात 
होऊन जीववतहानी झाल्याचे तसेच प्रवासी गींभीर जखमी झाल्याचे माहे 
फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने ननकृष् दजाचचे बाींधकाम करणाऱ्या ईगल कन्स् रक्र्न कीं पनीवर 
कारवाई करुन रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) सदर रस्त्यावर ददनाींक ०४/०२/२०२२ रोजी 
झालेला अपघात रस्त्याच्या ननकृष् कामामळेु झालेला नसनू, चार चाकी 
वाहनाने दचुाकी वाहनाला धडक ददल्याने झाला आहे.  
(२) सदरचे काम हे करारनाम्यातील तरतदूीनसुार प्रगतीपथावर आहे.  
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील सांगम पुलाची दरुिसथा झाल्याबाबत 
  

(२६) * १३४०६ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल भशांदे : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) र्हापरू व मरुबाड (श्ज.ठाणे) या दोन तालकु्याींना जोडणारा काळू 
नदीवरील ५५ वष ेजुना असलेल्या सींगम पलुाची दरुवस्था झाल्यामळेु सदर 
धोकादायक पलू कोसळून जीववत व ववत्तहानी होण्याची र्क्यता ननमाचण 
झाल्याचे ददनाींक १ फेब्रवुारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्चनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाड येथील साववत्री नदीवरील पलू दघुच् नेनींतर र्ासनाने 
सवचच जुन्या पलुाींचे स्रक्चरल ऑडी् करण्याचे ननदेर् ददले असतानाही 
सदरहू पलुाच ेगत ५५ वषाचत स्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सदरहू पलुाची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. सदर पलुाचे स्रक्चरल ऑडी् NDT (Non Destructive 
Testing) पध्दतीद्वारे करण्यात आले आहे. सदर पलू सशु्स्थतीत असल्याचे 
आढळून आले आहे. 
(३) सदर पलुाची आवचयक दरुुस्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

नागपूर येथील जजल्हा ि स् नयायालयाच्या निीन  
इमारतीच ेबाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२७) * १३०४९ श्री.अभभजजत िांजारी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू येथील श्जल्हा व सत्र न्यायालयाची जुनी इमारत जीणच व 
मोडकळीस आली असल्याने सदर दठकाणी नवीन इमारत बाींधण्याकरीता रुपये 
९८ को्ीींचा ननधी मींजूर असनूही मागील तीन वषाचपासनू सदर इमारतीच े
बाींधकाम प्रलींत्रबत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने नागपरू येथील श्जल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे 
बाींधकाम पणूच करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
 नागपरू येथ े श्जल्हा व सत्र न्यायालयाची जुनी न्यायालयीन इमारत 
असनू, ती जीणच झालेली नाही. परींत ु सदर इमारत कामकाजासाठी अपरूी 
पडत आहे. 
 सबब, नागपरू येथे श्जल्हा व सत्र न्यायालयाची नवीन इमारत 
बाींधण्याकरीता ववधी व न्याय ववभाग, र्ासन ननणचय, ददनाींक १५ माचच, २०१६ 
अन्वये रुपये ९३.२४ को्ी इतक्या ककींमतीस प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे.  
 इमारतीचे काम प्रगतीपथावर असनू, सदर इमारतीच्या 
बाींधकामाकरीता माचच, २०२१ पयांत रुपये ७९.२५ को्ी इतका ननधी ववतररत 
करण्यात आला असनू, सदर ननधी खचच झालेला आहे. सन २०२१-२२ मध्ये 
रुपये १३.०० को्ी इतका ननधी ववतररत करण्यात आला आहे. सबब, सदर 
इमारतीच्या बाींधकामाकरीता रुपये ९२.२५ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला आहे. 

सद्य:श्स्थतीत इमारतीच े काम ९५ ्क्के पणूच झाले असनू, 
ववद्यतुीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. सबब, इमारतीचे काम माहे सप् े्ंबर, 
२०२२ पयांत पणूच करण्याचे ननयोजन आहे. 
(२) सदरहू इमारतीचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यामळेु चौकर्ी केलेली नाही. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 
 

----------------- 
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लोणेरे, माणगाि, तळा, श्रीिधचन ि म्हसळा (जज.रायगड) या शहराांमध्ये 
अजननशमन यां्णा िायाचजनित िरण्याबाबत 

  

(२८) * १२२५१ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोणेरे, माणगाव, तळा, श्रीवधचन व म्हसळा (श्ज.रायगड) या ५ 
र्हराींमध्ये स्वत:ची अश्ग्नर्मन यींत्रणा नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माणगाव, तळा व म्हसळा या नगरपींचायतीसह श्रीवधचन 
नगरपररषदेकड े स्वतःच्या मालकीची अश्ग्नर्मन यींत्रणा नसल्याने एखादी 
दघुच् ना घडल्यास स्थाननक प्रर्ासनाला रोहे, महाड, एमआयडीसीतील 
अश्ग्नर्मन जवानाींकड ेपाचारण करावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नगर पींचायतीसह नगरपररषदेने र्ासनाकड े सातत्याने 
पाठपरुावा करुनही अश्ग्नर्मन यींत्रणा कायाचश्न्वत झाली नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सदर दठकाणी अश्ग्नर्मन यींत्रणा कायाचश्न्वत करण्याबाबत कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) रायगड श्जल््यातील श्रीवधचन नगरपररषदेकड े
अश्ग्नर्मन यींत्रणा उपलब्ध असनू माणगाींव, तळा व म्हसळा या नवननममचत 
नगरपींचायतीींकड ेअश्ग्नर्मन यींत्रणा उपलब्ध नाही, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(२) त्यामळेु सदर दठकाणी आगीची दघु च्ना घडल्यास जवळपासच्या उपलब्ध 
अश्ग्नर्मन सेवेची मदत स्थाननक प्रर्ासनाला घ्यावी लागत,े हे खरे आहे. 
(३) राज्यातील “ड” वगच महानगरपामलका/ सवच नगरपररषदा/ नगरपींचायती 
याींची अश्ग्नर्मन सेवा सक्षम करण्यासाठी महाराषर अश्ग्नसरुक्षा अमभयान 
राबववण्यात येत असनू त्याअींतगचत महाराषर अश्ग्नर्मन सेवा 
सींचालनालयामाफच त सींबींथधत नगरपररषदा/ नगरपींचायती याींचेकडून सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल (DPR) मागववण्यात आले आहे. 
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(४) सववस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) प्राप्त झाल्यानींतर अर्ा दठकाणी 
अश्ग्नर्मन सेवा प्रस्थावपत करण्यासाठी आवचयक ती कायचवाही करण्याच े
ननयोजन असल्याचे महाराषर अश्ग्नर्मन सेवा सींचालनालयाने कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

रोहा (जज.रायगड) नगरपररषदेत नगरोयाथान योजनतेील  
िामाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२९) * १२०९३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोहा (श्ज.रायगड) नगरपररषदेतील गहृसींकुले तसेच जुन्या गावठाणातील 
मलैा खुल्या ग्ारातनू सोडला जात असल्याने दगुांधी व रोगराई वाढत 
असल्याने यावर उपाययोजना करण्यासाठी र्ासनाच्या नगरोत्थान योजनेतनू 
करण्यात आलेल्या भयुारी ग्ार योजनेत कोट्यवधीचा गरैव्यवहार झाल्याच े
माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी नगरपररषदेने नेमलेल्या सल्लागार सममतीने 
जादा कममर्न ममळण्याकरीता रुपये १३ को्ीींच े काम रुपये ३२ को्ीींपयांत 
वाढववले असनू अथधकाऱ्याींनी सींगनमत करुन अींदाजपत्रकात गरैव्यवहार 
केल्याचे ननदर्चनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषी अथधकारी व सल्लागार कीं पनीची चौकर्ी 
करण्याची मागणी रोहा तालकु्यातील नागररकाींनी मा.पालकमींत्री, 
मा.नगरववकासमींत्री, प्रधान सथचव, नगरववकास ववभाग याींचेकड ेमाहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये लखेी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ भशांदे : (१) व (२) रोहा र्हर भयुारी ग्ार योजनेचा सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल तयार करणेकरीता मे.ननसगच कन्सल् ी्ं् याींची प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून रोहा नगरपररषदेने ददनाींक ८ जुल,ै २०१० रोजी 
नेमणूक केली होती. 
 त्यानसुार मे.ननसगच कन्सल् ी्ं् याींनी सदर प्रकल्पाच े रुपये ३२.५९ 
को्ी ककींमतीचे अींदाजपत्रक तयार केले होत.े तथावप, ममुंय अमभयींता, 
महाराषर जीवन प्राथधकरण, ठाणे याींनी प्रकल्पास ददलले्या ताींत्रत्रक मान्यतसे 
अनसुरून रुपये २८.८१ को्ी ककींमतीच्या रोहा भयुारी ग्ार प्रकल्पास 
प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
 तद्नींतर, रोहा नगरपररषदेने रोहा र्हर भयुारी ग्ार प्रकल्पाचे 
कायाचदेर् मे. ओमकार ग्रपु्स, पणेु याींना ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददल े
आहेत. 
 याप्रकरणी प्रर्ासकीय मान्यता देताना ताींत्रत्रक मान्यतचे्या आधारेच 
देण्यात आली असल्यामळेु सींगनमत करून अींदाजपत्रकात गरैव्यवहार केल्याच े
आढळून येत नाही.  
(३), (४) व (५) रोहा भयुारी ग्ार प्रकल्पाच्या अनषुींगाने मा.पालकमींत्री, 
रायगड तसेच प्रधान सथचव, नगरववकास ववभाग याींच्याकड ेकोणतहेी लेखी 
ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
 

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

अिोला-हैद्राबाद महामागाचच्या बाांधिामाांतगचत साांडपाण्याचा  
ननचरा होण्यास उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(३०) * ११९७४ श्री.अमोल भमटिरी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अरुण लाड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला-हैद्राबाद राषरीय महामागच क्र.१६१ या रस्त्याच्या कामात महामागच 
प्राथधकरणाने साींडपाणी वाहून नेण्याकरीता कोणत्याही उपाययोजना केल्या 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, म्हैसपरू आणण लाखनपाडा या गावाच्या दोन्ही बाजूकडील 
र्तेात तसेच काही दठकाणी घराींजवळ साींडपाणी साचण्याची र्क्यता 
असल्याने मोठे नकुसान होऊ र्कत ेयाकारणास्तव ग्रामस्थाींनी मा.पालकमींत्री 
याींना ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गावात जाणारा रस्ता अरुीं द असनू रस्त्यालगतच्या 
र्तेकऱ्याींच्या जममनीच े भसूींपादनही पणूच झालेले नसल्यामळेु भसूींपादन 
करण्याबाबत व साींडपाण्याची ववल्हेवा् लावण्याबाबत र्तेकऱ्याींनी र्ासनाकड े
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अकोला-हैद्राबाद 
महामागाचवरील साींडपाण्याची ववल्हेवा् लावण्याबाबत कोणती कायचवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) अकोला-हैद्राबाद राषरीय महामागच क्र.१६१ ए 
वरील अकोला त ेवारींगाफा्ा चौपदरीकरण/ रुीं दीकरणाच ेकाम कें द्र र्ासनाच्या 
अखत्यारर त असनू भारतीय राषरीय राजमागच प्राथधकरणामाफच त प्रगतीपथावर 
आहे. 
 हे खरे नाही, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागच 
प्राथधकरण, वामर्म याींनी कळववले आहे. 
(२) अर्ा आर्याचे ननवेदन प्राप्त झाल ेनाही. तथावप, घ्नास्थळी भे् ीच्या 
वेळी गावकऱ् याींकडून साींडपाणी ननचरा न होण्याची र्ींका व्यक्त करण्यात 
आली, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागच प्राथधकरण, वामर्म 
याींनी कळववले आहे. 
(३), (४) व (५) अकोला त े वारींगाफा्ा चौपदरीकरण/ रुीं दीकरणाच्या 
कामाींतगचत अकोला त ेमेडर्ी कक.मी. ०.००० त े कक.मी. ४७.७०० या भागात 
मौजे म्हैसपरू आणण लाखनपाडा, ता.श्ज.अकोला हा भाग येतो. 
 सदर दठकाणच ेचौपदरीकरण/ रुीं दीकरण करण्यासाठी एकूण ४८ मी. 
Row जममनीची आवचयकता आहे. त्यापकैी अश्स्तत्वातील Row ३० मी. 
असनू १५ मी. Row ची भसूींपादन प्रकक्रया उपववभागीय अथधकारी तथा 
भसूींपादन अथधकारी, अकोला याींचेमाफच त पणूच झाली आहे. उवचररत Row साठी 
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जमीन सींपादनाकरीता NH Act, १९५६ प्रमाणे ३(A) ची अथधसचूना 
१७/०१/२०२२ रोजी अथधसचूीत करण्यात आली असनू भसूींपादन, उपववभागीय 
अथधकारी तथा सक्षम अथधकारी अकोला याींच्यामाफच त प्रगतीपथावर आहे. 
 सद्य:श्स्थतीत प्रगतीपथावरील काम IRC SP- ८४ आणण 
चौपदरीकरण Manual नसुार करण्यात येत असनू अकोला तालकु्यातील 
म्हैसपरू व लाखनपाडा येथील चौपदरीकरणाींतगचत रस्त्याच्या पाण्याचा ननचरा 
करण्यासाठी नालीची तरतदू करारात करण्यात आली आहे. 
 सदर रस्त्याचे बाींधकाम प्रगतीपथावर असल्याने सवेा रस्त्याच्या 
बाींधकामानींतर उपलब्ध होणाऱ्या जागेवर साींडपाणी वाहून नेण्याकरीता कच्च्या 
नालीचे बाींधकाम करुन साींडपाण्याची ववल्हेवा् लावण्याचे ननयोजन आहे, असे 
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागच प्राथधकरण, वामर्म याींनी 
कळववले आहे. 
 ----------------- 
  

जुना पालघर ते िजली पाडा (ता.जज.पालघर) पररसरातील 
जलिाहहनीांच्या िामामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३१) * १२३८६ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जुना पालघर त े वजली पाडा (ता.श्ज.पालघर) पररसरामध्ये जलवादहनी 
असतानाही त्या दठकाणी पनु्हा जलवादहनी ्ाकण्याच्या ननववदा काढून 
प्रस्ताव मींजूर करुन पालघर नगरपररषदेने ननधीचा दरुुपयोग/ गरैव्यवहार 
केल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपररषदेमध्ये जलवादहन्याींची अनेक काम ेयोग्य पध्दतीने 
करण्यात आलेली नसणे, माहीम रस्त्यावर जलवादहनी ्ाकताना ननकृष् 
दजाचचे काम झाले असनू, नगरपररषदेमध्ये सवच दठकाणच्या जलवादहन्या बींद 
अवस्थेत असणे, कोणत्याही जलवादहनीचा आराखडा नगरपररषदेकड ेउपलब्ध 
नसनू नवीन रस्त्याींची व ग्ाराींची कामे करण्यासाठी वादहन्या ्ाकण्यासाठी 
प्रयोजन ठेवण्यात आलेले नसणे, याबाबतची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधी व 
नगरसेवकाींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने जलवादहनी ्ाकण्याच्या कामात गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) पालघर नगरपररषद हद्दीतील जुना पालघर त ेवजली 
पाडा पररसरामध्ये महाराषर जीवन प्राथधकरणाकडून पाईपलाईन ्ाकण्यात 
आलेली आहे. त्यामळेु सदरचा भाग वगळून त्यापढुील भागात पाईपलाईन 
्ाकण्याच ेप्रस्ताववत असल्याचे नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(२) अर्ा आर्याची स्थाननक नगरसेवकाची तक्रार श्जल्हाथधकारी, पालघर 
कायाचलयास प्राप्त झाली, हे खरे आहे. 
(३) कामाची ननकड, स्थळ पहाणी व लोकप्रनतननधीींची मागणी ववचारात घेऊन 
नगरपररषदेत ठराव पारर त झाल्यावर कामे केली जातात. 
• मादहम रस्त्यावरील जलवादह नीचे काम योग्यररत्या झाल्याच े

नगरपररषदेने कळववले आहे. 
• नगरपररषदेच्या हद्दीतील जलवादहन्या सद्य:श्स्थतीत सशु्स्थतीत असनू 

नादरुुस्त झाल्यास त्या वेळोवेळी तातडीने दरुुस्त करुन पाणीपरुवठा 
सरुळीत करण्यात येतो. 

• नवीन रस्त्याींची व ग्ाराींची कामे करण्याच्या अनषुींगाने आराखडा 
उपलब्ध करुन घेण्यासाठी त्या कामाींची ननववदा प्रमसध्द करण्याचा 
ठराव नगरपररषदेने पारर त केला असनू त्यानसुार कायचवाही प्रस्ताववत 
असल्याची वस्तशु्स्थती पालघर नगरपररषदेने कळववली आहे. 

(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यात िन विभागाांतगचत रोजांदारी तयािािर िायचरत  
िनमजूराांना शासन सेिेत िायम िरण्याबाबत 

  

(३२) * १२७५१ डॉ.पररणय फुिे, श्री.अमोल भमटिरी, श्री.शभशिाांत भश ांदे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात वन ववभागाींतगचत प्रादेमर्क वनववभाग, सामाश्जक वनीकरण, वन 
सींर्ोधन महामींडळ इ. मध्ये तसेच वन्यजीव ववभागाींतगचत गत २५ वषाचपासनू 
(सन १९९४ पासनू) साींगली, सातारा व नागपरू श्जल््यात रोजींदारी तत्वावर 
वनमजूर कायचरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रोजींदारी वनमजूराींना र्ासन सेवेत कायमस्वरुपी 
सामावनू घेण्याबाबत र्ासनाने ननणचय घेवनू त्याबाबतचा र्ासन आदेर् 
काढण्यात आला नसल्याच े ददनाींक २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्चनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त र्ासन आदेर् काढून ददनाींक १ नोव्हेंबर, १९९४ त ेसन 
२०२१ अखेर पयांत कायचरत असणाऱ्या मजूराींना रुपये ३० लाख भरपाईपो्ी 
सानगु्रह अनदुान ममळावे व ककमान ५ वष े सेवा झालेल्या रोजींदारी 
वनमजूराींना सेवेत कायम करावे या मागण्याींसाठी महाराषर राज्य वनमजूर, 
वनकामगार, वनपाल आणण जनरल यनुनयनच्यावतीने ददनाींक २१ डडसेंबर, 
२०२१ रोजीपासनू आझाद मदैान, मुींबई येथे आींदोलन करुन उक्त प्रकरणी 
ररतसर ननवेदन मा.वन राज्यमींत्री याींचेकड े ददनाींक २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने रोजींदारी वनमजूराींना र्ासन सेवेत कायम करण्याबाबत तसेच 
त्याींच्या मागण्या पणूच करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 राज्यात वन ववभागाअींतगचत रोपवन व तत्सम बाबीींकरीता हींगामी 
स्वरुपात कामाच्या उपलब्धतनेसुार रोजींदारी मजूराींच्या सेवा उपलब्ध करुन 
घेतल्या जातात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ददनाींक १५ डडसेंबर, २०२१ च्या पत्रान्वये मा.राज्यमींत्री (वने) याींचेकड े
ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे. 
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(४) ददनाींक ०१/११/१९९४ पासनू ददनाींक ३०/०६/२००४ पयांत सलग पध्दतीने 
अथवा तु् क-तु् कररत्या प्रनतवषी ककमान २४० ददवस याप्रमाणे ककमान ५ वष े
काम केलले्या, ददनाींक ०१/११/१९९४ पासनू ददनाींक ३०/०६/२००४ पयांत कायचरत 
असणाऱ् या रोजींदारी मजुराींना ददनाींक ०१/०६/२०१२ पासनू र्ासन सेवेत कायम 
करण्याचा र्ासन ननणचय ददनाींक १६/१०/२०१२ व ददनाींक १०/०५/२०१८ च्या 
र्ासन ननणचयान्वये यापवूीच घेतलेला आहे. सींघ्नेने यापवूी अर्ाच 
स्वरुपाच्या ददनाींक २७/११/२०२० च्या ननवेदनाद्वारे ददनाींक १६/१०/२०१२ 
रोजीचा उपरोक्त र्ासन ननणचय रद्द करुन नव्याने र्ासन ननणचय ननगचममत 
करण्याची मागणी केली होती. सींघ्नेची सदर मागणी मान्य करता येत नाही 
असा ननणचय सींघ्नेस कळववण्याबाबत ददनाींक २९/१२/२०२१ च्या र्ासन 
पत्रान्वये अपर प्रधान ममुंय वनसींरक्षक (प्रर्ासन-दयु्यम सींवगच), महाराषर 
राज्य, नागपरू याींना कळववण्यात आले आहे. त्यास अनसुरुन उपवनसींरक्षक, 
सातारा याींनी ददनाींक १७/०२/२०२२ च्या पत्रान्वये सींघ्नेस कळववलेले आहे. 
त्यामळेु सींघ्नेच्या प्रस्ततु ददनाींक १५/१२/२०२१ च्या ननवेदनातील त्याच 
स्वरुपाच्या मागण्याींवर पनु:चच कायचवाहीचा प्रचन उद् भवत नाही.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

भशिडी (मुांबई) येथील बीडीडी चाळीचा पुनवि चिास िरण्याबाबत 
  

(३३) * १३३८७ श्री.सनुनल भशांदे, श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
७०३५ ला हदनाांि ३ माचच, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मर्वडी (मुींबई) येथील बीडीडी चाळी जुन्या, जीणच व मोडकळीस आल्या 
असनू दरुवस्थेत व धोकादायक असलेल्या सदर चाळीत ९६० कु्ुींबे वास्तव्य 
करीत असल्याने दघुच् ना होऊन जीववतहानी होण्याची र्क्यता ननमाचण झाली 
असल्याच ेददनाींक १० फेब्रवुारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्चनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वरळी व नायगावच्या धतीवर मर्वडी येथील १२ बीडीडी 
चाळीींचा पनुववचकास करण्याबाबत नागररकाींनी व स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
र्ासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने याप्रकरणी ननणचय घेवनू मर्वडी येथील बीडीडी चाळीचा पनुवव चकास 
करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१), (२), (३) व (४) मर्वडी येथील बीडीडी चाळी मुींबई 
पो च् रस््च्या जागेवर असल्याने सदर चाळीींचा पनुववचकास प्रकक्रयेत समावेर् 
करण्यासाठी प्रथम कें द्र र्ासनाची परवानगी ममळणे तसेच मर्वडी बीडीडी 
चाळीची जागा राज्य र्ासनाच्या नावे होणे आवचयक आहे. यानषुींगाने मर्वडी 
येथील बीडीडी चाळीींची जमीन राज्य र्ासनास हस्ताींतरीत करण्याकरीता कें द्र 
र्ासनास ददनाींक २७/०१/२०१७ रोजीच्या अधचर्ासकीय पत्रान्वये ववनींती 
करण्यात आली. 
 मर्वडी बीडीडी चाळीच्या पनुववचकास प्रकल्पाचा ससुाध्यता अहवाल 
तयार करून तो मुींबई बींदर न्यासास ददनाींक १६/०२/२०१८ रोजी पाठववण्यात 
आला आहे. राज्य र्ासनाने देखील ददनाींक १९/१०/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
सदरहू ससुाध्यता अहवाल कें द्र र्ासनास पाठववला आहे. 
 तसेच ददनाींक ०५/०८/२०२१ रोजीच्या अधचर्ासकीय पत्रान्वये मर्वडी 
येथील बीडीडी चाळ प्रकल्पास कें द्र र्ासनाची मींजूरी ममळववणे तसेच मर्वडी 
बीडीडी चाळीची जमीन राज्य र्ासनास पनुववचकासाकरीता हस्ताींतररत 
करण्याबाबत कें द्र र्ासनाकड ेपाठपरुावा करण्याची ववनींती मुींबई बींदर न्यास 
याींना करण्यात आली आहे. 
 मर्वडी बीडीडी चाळ प्रकल्पास कें द्र र्ासनाची मींजूरी प्राप्त 
झाल्यानींतर व त्याबाबत मुींबई बींदर न्यासाने राज्य र्ासनास/ म्हाडास सथूचत 
केल्यानींतरच सदर प्रकरणी पढुील कायचवाही करणे राज्य र्ासनास र्क्य 
होणार आहे. 

----------------- 
  
राज्यात अिैधररयाया ििृतोड िरणाऱया दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३४) * १२६४० डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात गत ४ वषाचत समुारे १ लाख ९ हजार सागाच्या झाडासह २ लाख 
६३ हजार ३२२ वकृ्षतोड अवधैररत्या करण्यात आल्याने र्ासनाचे रुपये     
२० को्ी ४३ लाख ५८ हजाराींचे नकुसान झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अवधैररत्या वकृ्षतोड करणाऱ्या दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) राज्यात गेल्या चार वषाचत एकूण २८४१७१ इतकी 
अवधै वकृ्षतोड झालेली असनू, सदर अवधै वकृ्षतोडीमळेु झालेल्या नकुसानाची 
ककींमत रुपये २१९५.८६/- लक्ष इतकी आहे. 
(२) अवधै वकृ्षतोड प्रकरणी कसनू चौकर्ी करण्यात येत े व त्याबाबत 
ननयमानसुार कायचवाही करुन दोषीवर ४८८९३ वनगनु्हे दाखल केले आहेत. 
गींभीर स्वरुपाचे १४३५ प्रकरणे न्यायप्रववष् केली आहेत व सौम्य स्वरुपाची 
३८००९ प्रकरणे तडजोडी करुन ननकाली काढण्यात आली आहेत. अवधै 
वकृ्षतोड प्रकरणी ९९१ वाहने जप्त करण्यात आलेली आहेत. तसेच अवधै 
वकृ्षतोडीमळेु १५७१०.७७८ घ.मी. इतके लाकडाचे नकुसान झाले आहे. त्यापकैी 
वनक्षेत्रात ७२८७.४७३ घ.मी. एवढे व इतर दठकाणी ३६४३.१३१ घ.मी. एवढे 
माल जप्त करण्यात आला आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

िाांहदिली (पूिच)(मुांबई) येथील अनधधिृत खाजगी  
रुनणालयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३५) * ११७९७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) काींददवली (पवूच)(मुींबई) येथील जनसेवा रुग्णालय, एनडीएस रुग्णालय, न्यू 
मसश्ध्दववनायक रुग्णालय, साईकृपा रुग्णालय, आणण साई समाधान रुग्णालय 
्या रुग्णालयाींची नोंदणी न करताच अनथधकृतपणे सरुु असल्याचे ननदर्चनास 
आले असनू सदर रुग्णालयाींच्या सींचालकाींवर समता नगर पोलीस ठाण्यात 
गनु्हा दाखल करण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी कारवाई करुनही सदरहू रुग्णालये सरुु आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बॉम्बे नमसांग होम रश्जस्रेर्न ॲक््च्या तरतदुीनसुार 
मुींबईतील प्रत्येक रुग्णालय ककीं वा नमसांगची नोंदणी ही सींबींथधत 
महानगरपामलका ववभागात असणे बींधनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कारवाई करुन ववनानोंदणी असलेल्या खाजगी रुग्णालयाींवर 
ननयींत्रण ठेवण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर रुग्णालयाींना ननरीक्षण अहवाल देऊन त्याींचवेर न्यायालयीन ख्ले 
दाखल करण्यात आले आहेत व पोलीस ववभागामाफच त कायचवाही सरुु आहे 
असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) ववनानोंदणी खाजगी रुग्णालयाींवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफच त खालीलप्रमाणे कायचवाही करण्यात येत े:- 
• बॉम्बे नमसांग होम रश्जस्रेर्न ॲक््, १९४९ च्या तरतदूीनसुार ननरीक्षण 

अहवाल देऊन ख्ले दाखल करण्यात येतात. 
• ख्ले दाखल करण्यात आल्यानींतरही ववनानोंदणी रुग्णालये सरुु 

असल्याचे ननदर्चनास आल्यानींतर स्थाननक पोलीस ठाण्यामध्ये गनु्हे 
दाखल करण्यात येतात. 

• मुींबई महानगरपामलका अथधननयम, १८८८ च्या कलम ३५१ नसुार नो्ीस 
देण्यात येत.े 
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• म्हाडा प्राथधकरणाच्या कायचक्षेत्रात ववनानोंदणी सरुु असलेल्या 
रुग्णालयाींवर कारवाई करण्यासाठी म्हाडा प्राथधकरणास कळववण्यात आल े
आहे. 

• सींयकु्त कारवाईदरम्यान अर्ा प्रकारच्या काही रुग्णालयाींतील ऑश्क्सजन 
मसलेंडर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. 
 

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

हहांगणा (जज.नागपूर) िनपररिे्ाांतगचत अांबाझरी उपिन िे्ात  
िणिा लागून जैिविविधतेची हानी झाल्याबाबत 

  

(३६) * १२९९६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दहींगणा (श्ज.नागपरू) वनपररक्षेत्राींतगचत अींबाझरी उपवन क्षते्रात वणवा 
लागनू दीड हेक््र वनक्षेत्र जळून गेल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वणव्यामळेु वनातील अनेक झाड ेतसेच पक्षाींची घर्ी नष् 
झाल्याने जींगलातील जैवववववधतचेी हानी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने दहींगणा वनपररक्षते्राचे सींरक्षण करण्याकरीता कोणती कायचवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) दहींगणा वनपररक्षेत्राींतगचत उपवनक्षेत्र अींबाझरी 
ननयतक्षेत्र अींबाझरी त्रब्-२ कक्ष क्र.७९९ पाींढराबोडी प्रत्यक्षात जळीत 
क्षे.०१.७४१ हे. आ.आहे. 
(२) सदर जळालेल्या क्षते्रात गवत प्रजातीचे सपा् मदैान असल्याने पक्षाींची 
घर्ी व इतर मोठी हानी झाली नाही. 
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(३) सदर प्रकरणी वनगनु्हा नोंदववण्यात आला असनू काही पतींगबाजीनी 
अपप्रवेर् करुन सदर आग लावल्याचे चौकर्ीअींती ननदर्चनास आले. सदर 
क्षेत्रात गस्तीत वाढ करण्यात आली आहे.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

धोबीघाट, ठाणे (पू.) येथील रहहिाशाांच्या पुनविचिासाबाबत 
  

(३७) * १३२४५ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठाणे पवूच भागातील धोबीघा् पररसरातील समन्वय सोसाय्ी व ममत्रधाम 
सोसायट्याींमधील ३५५ कु्ुींबाींनी दहा वषाांपवूी पनुववचकासासाठी घरे ररकामी 
केलेल्या रदहवार्ाींचे ववकासकाने १९ मदहन्याींचे भाड ेथकववले असल्याच ेमाहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, समन्वय सोसाय्ी व ममत्रधाम सोसाय्ीच्या प्रकल्पाची 
सनुावणी हाय पॉवर कमम्ीकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यात, दरम्यानच्या काळात ववकासकाने रदहवार्ाींच्या इमारतीच्या 
केवळ पदहल्या मजल्याचे बाींधकाम केले तद्नींतर ववक्रीच्या इमारतीतील दोन 
मजल्याींचे बाींधकाम पणूच करुन सदननका ववक्रीला सरुुवात केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दहा वषाांपासनू घराींच्या प्रनतक्षेत असलेल्या रदहवार्ाींना 
हक्काची घरे ममळत नसल्यामळेु रदहवार्ाींनी अनेकवेळा उपोषणे व आींदोलने 
केली असनू याप्रकरणी कोणतीही कायचवाही होत नसल्याने रदहवाचयाींनी 
आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने रदहवाचयाींचे घरभाड े थकववणाऱ्या ववकासकावर कारवाई करुन 
रदहवाचयाींचे थककत घरभाड े व रदहवाचयाींना त्याींच्या हक्काची घरे उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) सदर योजनेंतगचत पात्र झोपडीधारकाींच ेअींदाजे १९ 
मदहन्याचे घरभाड ेथककत आहे, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर योजनेंतगचत ररहॅब इमारतीस ७ व्या मजल्याींपयांत व ववक्री 
इमारतीस पदहल्या मजल्याींपयांत बाींधकाम प्रारींभ प्रमाणपत्र (सीसी) प्रदान 
करण्यात आली असनू, ररहॅब इमारतीचे दसुऱ्या मजल्यापयांतचे व ववक्री 
इमारतीचे पदहल्या मजल्यापयांतचे आरसीसी बाींधकाम पणूच झाले आहे. 
(४), (५) व (६) झोपडीधारकाींनी त्याींचे थककत भाड े ममळण्यासाठी ददनाींक 
०७/१२/२०२१ त े ददनाींक ११/१२/२०२१ या कालावधीत उपोषण व आींदोलन 
केली आहेत. 
 ववकासकाने झोपडीधारकाींच े घरभाड े थकववल्यामळेु, सदर योजनेच्या 
ववक्री घ्काच्या इमारतीच्या बाींधकामास ददनाींक ०६/१२/२०२१ रोजी स्थथगती 
आदेर् (Stop Work Notice) बजावण्यात आल ेआहे. 
 

----------------- 
  
बीड जजल्हा ननयोजन सभमतीमाफच त िन विभागातील वििासिामाांसाठी 

हदलेल्या ननधीचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(३८) * १२२२१ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड श्जल्हा ननयोजन सममतीमाफच त वन ववभागातील ववववध 
ववकासकामाींसाठी प्रदान करण्यात आलेल्या रुपये १० को्ी ८४ लाखाींचा ननधी 
ददनाींक ३१ माचच, २०२० पयांत अखथचचत रादहल्याने सदर ननधी र्ासनास परत 
करणे बींधनकारक असनूही ननधी परत करण्यात आला नसल्याचे ननदर्चनास 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन ववभागीय अथधकारी, बीड याींनी केवळ कागदोपत्री काम े
झाल्याचे दाखवनू सदर ननधीचा गरैव्यवहार केल्याप्रकरणी सींबींथधत 
ववभागाकड े करण्यात आलले्या तक्रारीवरुन श्जल्हा ननयोजन सममतीने वन 
ववभागाला चौकर्ीचे आदेर् ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वन ववभागाकडून सदर प्रकरणाचा चौकर्ी अहवाल ननयोजन 
सममतीला प्राप्त न झाल्यामळेु ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास श्जल्हा ननयोजन सममतीने पनु्हा एकदा वन ववभागास 
चौकर्ीसाठी स्मरणपत्र ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने वन ववभागातील ववकास कामाींच्या ननधीचा गरैव्यवहार करणाऱ्या 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) बीड श्जल्हा ननयोजन सममतीने सन २०१९-२०२० या 
आथथचक वषाचत वन ववभागातील ववववध ववकास कामाींसाठी १० को्ी ४१ लक्ष 
रुपयाींचा ननधी बीड वन ववभागास ददला होता. त्यापकैी रुपये ४.०५ को्ी 
एवढा ननधी माहे माचच, २०२० अखेर पयांत पणूच झालेल्या कामाींवर खचच 
करण्यात आला. रुपये ६.३० को्ी एवढा ननधी १२ सींयकु्त वन व्यवस्थापन 
सममतीमाफच त प्रगतीपथावर असलेल्या कामाींसाठी ववभागाच्या र्ासन ननणचय 
ददनाींक २८/११/२०१४ अन्वये ववहीत केलेल्या कायचपध्दतीनसुार सींयकु्त वन 
व्यवस्थापन सममत्याींच्या खात्यावर जमा करण्यात आला. उवचररत रुपये ०.०६ 
को्ी इतका ननधी समवपचत करण्यात आला होता.सींयकु्त वन व्यवस्थापन 
सममत्याींच्या खात्यावर जमा करण्यात आलेला रुपये ६.३० को्ी एवढा ननधी 
माहे माचच-२०२० नींतर सममत्याींमाफच त कामे पणूच झाल्यानींतर खचच करण्यात 
आला आहे. 
(२) उप आयकु्त (ननयोजन), ववभागीय आयकु्त कायाचलय, औरींगाबाद याींनी 
ददनाींक २६/११/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये श्जल्हाथधकारी, बीड याींना तक्रारीच्या 
अनषुींगाने सखोल चौकर्ी करुन वस्तनुनषठ अहवाल सादर करण्याबाबत 
कळववले होत.े सदर पत्राची प्रनतमलपी कायचवाहीसाठी ववभागीय वन अथधकारी, 
बीड याींना अग्रेवषत करण्यात आली होती. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 
 या प्रकरणी ववभागीय वन अथधकारी, बीड याींनी ददनाींक ०४/०१/२०२१ 
रोजी श्जल्हा ननयोजन सममतीला अहवाल सादर केला असनू श्जल्हा ननयोजन 
सममती, बीड याींनी ददनाींक २१/०१/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सववस्तर अहवाल 
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उप आयकु्त (ननयोजन), ववभागीय आयकु्त कायाचलय, औरींगाबाद याींना 
पाठववला आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकरणी ववभागीय वन अथधकारी (ननयोजन), 
औरींगाबाद याींनी चौकर्ी करुन ददनाींक २२/०४/२०२१ रोजी ममुंय वनसींरक्षक 
(प्रा.), औरींगाबाद याींना अहवाल सादर केला आहे. 
 तथावप, सन २०२०-२१ मध्ये ववतरीत ननधीबाबत पनुचच: तक्रारी 
प्राप्त झाल्याच्या अनषुींगाने श्जल्हा ननयोजन सममतीने ददनाींक १४/१०/२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये झालेल्या खचाचचा 
कामननहाय छायाथचत्राींसह अहवाल सादर करण्याबाबत वन ववभागास कळववले 
आहे. सदर अहवालही ववभागीय वन अथधकारी, बीड याींनी श्जल्हा ननयोजन 
सममतीला ददनाींक १८/०१/२०२२ रोजी सादर केला आहे. 
(४) या प्रकरणी प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगाने ववभागीय वन अथधकारी, बीड व 
ववभागीय वन अथधकारी (ननयोजन), औरींगाबाद याींचकेडून चौकर्ी करण्यात 
आली आहे. सदर चौकर्ीअींती श्जल्हा ननयोजन सममती, बीड माफच त वन 
ववभागास ववववध ववकास कामाींसाठी ददलले्या रुपये १० को्ी ४१ लक्ष 
ननधीमधून केलेल्या कामाींमध्ये आथथचक गरैव्यवहार झाल्याचे ननदर्चनास 
आलेले नसल्याने कारवाईचा प्रचन उद् भवत नाही. 
(५) सदर प्रकरणी ववलींब झालेला नाही. 
 ----------------- 
  

मुांबईतील दहहसर नदीपा् सिच्छ िरण्याबाबत 
  

(३९) * १२०९४ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरीवली (मुींबई) पवेूकडील श्रीकृषण सींकुल येथील ददहसर नदीपात्रात 
र्ौचास आणण लघरु्ींकेस जाणाऱ्याच ेप्रमाण वाढत असल्याने ददहसर नदीपात्र 
अस्वच्छ होवनू रोगराई पसरण्याची श्स्थती ननमाचण झाली असनू याकड े
महानगरपामलका प्रर्ासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याच े
माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददहसर नदीपात्रातील गाळ काढण्यासह नदी स्वच्छ 
करण्यासाठी ठेवण्यात आललेे प्रवेर्द्वार (एींरी पाट)्) नदी स्वच्छ केल्यानींतर 
महानगरपामलका प्रर्ासनाने बींद करणे गरजेचे असतानाही ही प्रवेर्द्वार 
(पाट)्) तसाच खुला ठेवण्यात येत असल्यामळेु अनेक जण नदीपात्रात प्रवेर् 
करून र्ौचासह लघरु्ींकेस येतात, यामळेु ददहसर नदी व पररसरात 
अस्वच्छता पसरलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने ददहसर नदीपात्रात र्ौच आणण लघरु्ींकेकरीता जाण्यास बींदी घालनू 
नदीपात्र स्वच्छ ठेवण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे नाही, असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
 परींत,ु ददहसर नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गरुाींचे र्णे, गरुाींचे मतृदेह, 
तबेल्याींचे घाण पाणी सोडले जात असल्यामळेु मुींबई माचच सींघ्नेमाफच त 
ददनाींक ३०/०१/२०२२ रोजी गोवर आींदोलन करण्यात येणार असल्याचे वररषठ 
पोलीस ननरीक्षक, कस्तरुबा मागच पोलीस ठाणे याींचेमाफच त ददनाींक २७/०१/२०२२ 
रोजीच्या पत्रान्वये बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस कळववण्यात आले होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
 दरवषी पावसाळ्यापवूी ददहसर नदीतील गाळ काढण्याकरीता 
वापरण्यात येणाऱ्या यींत्रसामगु्रीला ये-जा करण्यासाठी नदीची सींरक्षक मभींत 
तोडण्यात येत.े परींत,ु गाळ काढण्याचे काम पणूच झाल्यानींतर कीं त्रा्दारामाफच त 
सदर सींरक्षक मभींत पनु्हा बाींधण्यात येत.े त्यानसुार महानगरपामलकेमाफच त 
सन २०२१ मध्ये नदीतील गाळ काढल्यानींतर सींरक्षक मभींतीच े बाींधकाम 
करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) सदर दठकाणी सामाश्जक उपद्रवावर ननबांध घालण्यासाठी तसेच 
प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्याकरीता बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफच त “उपद्रव 
र्ोधक मार्चल्स” याींना तनैात करण्यात आले आहे. 
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 श्रीकृषण सींकुल, बोरीवली (प.ू) येथील गोठ्याच्या अस्वच्छतबेाबत 
ददनाींक २१ व २७ जानेवारी, २०२२ रोजी महानगरपामलकेमाफच त दींडात्मक 
कारवाई करण्यात आली आहे. 

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

िसई-विरार (जज.पालघर) महानगरपाभलिेत आरोनय िमचचारी 
पुरविण्याच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४०) * १२२९८ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार (श्ज.पालघर) महानगरपामलकेतील माजी वदै्यकीय अथधकारी 
सनुील वाडकर याींनी सेवेत असताना पामलकेच्या आरोग्य ववभागात कमचचारी, 
डॉक््सच, पररचाररका इ.परुववण्याचे कीं त्रा् वाडकर याींची पत्नी आरती वाडकर 
याींना ददले असनू पामलकेत रुपये १२२ को्ीींचा कीं त्रा्दार घो्ाळा झाल्याच े
माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेतील माजी वदै्यकीय अथधकारी श्री.वाडकर 
याींची डॉक््रची पदवीही बोगस असल्याचे ननदर्चनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने बोगस पदवीच्या आधारे र्ासकीय नोकरी ममळववणाऱ्या दोषीवर 
तसेच पामलकेतील कीं त्रा्दार कामाींचा गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) अर्ा प्रकारची तक्रार ववभागास प्राप्त झाली आहे. 
सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने आयकु्त, वसई-ववरार र्हर महानगरपामलका याींना 
स्वयींस्पष् अहवाल सादर करण्यास यापवूीच सथूचत करण्यात आले आहे.  
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 तथावप, सन २०१०-११ पासनू ऑगस््, २०१३ पयांत वसई-ववरार र्हर 
महानगरपामलकेच्या क्षते्रात सावचजननक वदै्यकीय आरोग्य मलूभतू नागरी 
सवुवधा परुववण्याकरीता ताींत्रत्रक वदै्यकीय मनषुयबळ परुवठा करण्याचा ठेका 
डॉ.आरती वाडकर याींना ददला होता. सदर मींजूर ननववदेअींतगचत श्री.सनुनल 
वाडकर याींना एम.बी.बी.एस. डॉक््र म्हणून परुववल्याची बाब वसई-ववरार 
र्हर महानगरपामलकेने कळववली आहे.  
(२) सदर प्रकरणी तालकुा वदै्यकीय अथधकारी, वसई प्राथममक आरोग्य कें द्र, 
वसई याींनी ववरार पोलीस ठाणे येथ े केलेल्या कफयाचदीवरुन ददनाींक 
१४/१२/२०२१ रोजी याप्रकरणी गनु्हा दाखल झाला आहे. सदर प्रकरण पोलीस 
तपासाच्या अथधन असल्याची बाब वसई ववरार र्हर महानगरपामलकेने 
कळववले आहे.  
(३) वसई ववरार र्हर महानगरपामलका याींनी कळववल्यानसुार खालीलप्रमाणे 
वस्तशु्स्थती ननदर्चनास येत े:- 
• सन २०१०-११ पासनू ऑगस्् २०१३ पयांत वसई-ववरार र्हर 

महानगरपामलकेच्या क्षेत्रात सावचजननक वदै्यकीय आरोग्य मलूभतू 
नागरी सवुवधा परुववण्याकरीता ताींत्रत्रक वदै्यकीय मनषुयबळ परुवठा 
करण्याचा ठेका डॉ. आरती वाडकर याींना देण्यात आला. 

• तथावप, ठेकेदारासोबत करण्यात आलेल्या करारनाम्यातील अ्ी 
र्तीनसुार डॉक््सच, नसच, पॅरामेडीकल स््ाफ याींची वदै्यकीय र्कै्षणणक 
अहचतचेी तपासणी करणे व तद्नसुार मनषुयबळ परुवठा करणे 
बींधनकारक होत.े  

• परींत ु उपरोक्त डॉक््र सनुनल वाडकर याींच्यावर दाखल गनु््याच्या 
पाचवचभमूीवर ठेकेदार डॉक््र आरती वाडकर याींनी र्कै्षणणक अहचतचेी 
खातरजमा न करता बोगस मनषुयबळ परुवठा करुन महानगरपामलकेची 
फसवणूक केल्याबद्दल ददनाींक २७/१२/२०२१ रोजी ववरार पोलीस ठाणे 
येथे गनु्हा दाखल केला आहे.  

• सदरची बाब पोलीस तपासाच्या अथधन आहे.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई शहर ि उपनगरातील विहहरीांतील पाणी चोरी  
िरणाऱया दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४१) * ११८२४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.सनुनल भशांदे, श्री.विलास 
पोतनीस : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई र्हर व उपनगरात त्रब्र्ीर् काळापासनू असलेल्या हजारो 
ववदहरीींतील भजूलाचा बाींधकामासाठी ा्ँकर माकफयाींकडून होत असलेल्या 
बेसमुार उपर्ामळेु भजूल पातळी खालावनू समदु्राचे पाणी भजूलात मर्रकाव 
करण्याचा धोका ननमाचण झाल्याचे ददनाींक १० फेब्रवुारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदर्चनास आले असनू, मुींबईत अवधै पाणी उपसा, पाणी चोरी, 
ा्ँकर माकफयाींच्या माध्यमातनू मुींबई आणण मुींबई महानगर क्षेत्रात रुपये     

३ हजार को्ीींची उलाढाल होत असल्याचे ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय भजूल ववभागाच्या सवेक्षणानसुार मुींबई र्हरात १९ 
हजार पेक्षा जास्त पाण्याच्या ववदहरी असनू त्यापकैी १२ हजार ५०० बोरवेल, 
२५१ जलकुीं भ, २१६ जलववदहरी असनू यातील एकाच जलकुीं भातनू रुपये    
८० को्ीींची पाणीचोरी झाल्याचे ननदर्चनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईच्या ववद्यमान भजुल सींसाधनाच्या वापराची क्षमता 
लक्षात घेऊन वजै्ञाननकदृष्या अभ्यास करुन पाणी वापराचे धोरण ननधाचररत 
करण्यासाठी र्ासन तज्ञ सममतीची नेमणकू करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मुींबईतील बेकायदेर्ीर व अननयींत्रत्रत पाणी चोरी करणाऱ्या 
माकफयाींवर दींडात्मक कारवाई करण्याबाबत तसेच मुींबई र्हर व उपनगरातील 
ववदहरीींतील जलउपर्ास ननबांध घालनू पाणी चोरी रोखण्याबाबत कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.एिनाथ भशांदे : (१) अर्ा आर्याची कोणतीही मादहती बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेस प्राप्त झालेली नाही. 
 बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रात ववववध दठकाणच्या ववदहरीतनू 
अवधैररत्या पाणी उपसा केला जात असल्याचे ननदर्चनास आले आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकड े नागररकाींकडून अथवा सींस्थाींकडून 
ा्ँकरची मागणी केल्यास महानगरपामलकेच्या ा्ँकरद्वारे अथवा सदर ा्ँकर 

उपलब्ध नसल्यास अजचदारास प्रमाणणत केलेले ा्ँकर आणण्यास परवानगी 
ददली जात ेव त्या ा्ँकरमध्ये ववदहत दर/ र्लु्क आकारुन महानगरपामलकेच्या 
पाणी भरणा कें द्रात पाणी भरुन ददले जात.े याकरीता बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने स्वतींत्र धोरण जाहीर केले असनू त्यानसुारच ा्ँकरद्वारे 
पाणीपरुवठा केला जातो. 
(२) कें द्रीय भजूल ववभागाने मुींबई र्हरात ववदहरीींच े सवेक्षण केल्याबाबत 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकड ेमादहती उपलब्ध नाही. 
 तथावप, सन २०२१ मध्ये बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफच त करण्यात 
आलेल्या सवेक्षणानसुार एकूण ४७१० ववदहरी आढळून आल्या आहेत. तसेच, 
माहे डडसेंबर, २०२१ पयांत एकूण १२,९५४ कुपनमलकाींना व १७४७ कीं गण 
ववदहरीींना महानगरपामलकेमाफच त परवानगी देण्यात आली आहे. 

तसेच, मुींबईत एकाच ववदहरीतनू ८० को्ी रुपयाींची पाणी चोरी 
झाल्याची तक्रार पोलीसाींकड े दाखल झाली असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) मुींबईच्या ववद्यमान भजुल सींसाधनाच्या वापराची क्षमता लक्षात घेऊन 
वजै्ञाननकदृष्या अभ्यास करुन पाणी वापराच े धोरण ननधाचररत करण्याच्या 
अनषुींगाने उथचत कायचवाही करण्याची ववनींती पाणीपरुवठा व स्वच्छता 
ववभागास करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) माहे डडसेंबर, २०२१ पयांत एकूण २५१ ववववध प्रकारच्या 
ववदहरीींमधून अवधैररत्या पाण्याचा उपसा करुन ा्ँकरद्वारे वाहून नेल्याच े
आढळून आल्यानींतर केवळ सदर ववदहरीींच्या मालकाींवर मुींबई 
महानगरपामलका अथधननयम १८८८ मधील तरतदूीनसुार कारवाई करण्यात 
आली आहे. 

----------------- 
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राज्यातील िल्याण-डोंबबिली महानगरपाभलिा िे्ासह सिच 
महानगरपाभलिा िे्ात फेरीिाला धोरण राबविण्याबाबत 

  

(४२) * १३००० श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.राजहांस भस ांह : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षेत्रात दोन वषाचपवूी सोडतीद्वारे 
राबववण्यात आलेली प्रकक्रया अपणूच असल्याने फेरीवाले आपल्या हक्काच्या 
जागेपासनू वींथचत रादहल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील एश्ल्फस््न पलुाच्या दघुच् नेनींतर तसेच मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानसुार मुींबई एमएमआरडीए क्षेत्रातील कल्याण, 
डोंत्रबवली, ठाणे, कुलाच, दादर, अींधेरी, बोरीवली आणण पररसरातील रेल्व े
स्थानकापासनू १५० मी्र हद्दीत फेरीवाल्याींना मज्जाव करण्यात आला आहे, 
हे ही खरे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील सवच महानगरपामलका क्षते्रात फेरीवाला धोरण राबवनू 
स्थाननकाींना प्राधान्य देण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेमाफच त फेरीवाल्याींना 
जागा वा्पासींबींधी ददनाींक १३/११/२०१९ रोजी सोडत काढून जागा ननश्चचत 
करण्यात आल्या होत्या. तथावप, प्रस्ताववत जागा ननवासी क्षेत्रात असल्याने 
अन्यत्र दठकाणी जागा देण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली असनू, सोडत 
काढतवेेळी ननश्चचत करण्यात आलेले क्षते्रफळ फेरीवाल्याींना मान्य नाही अस े
कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) राज्यातील सवच महानगरपामलका क्षेत्रात फेरीवाला धोरण राबववण्याच्या 
अनषुींगाने पढुीलप्रमाणे कायचवाही सरुु आहे. 
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 पथ ववके्रता (उपजीववका सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) (महाराषर) 
ननयम, २०१६ ददनाींक ०३/०८/२०१६ रोजी प्रमसध्द करण्यात आला आहे. 
 पथ ववके्रता (उपजीववका सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) (महाराषर) 
योजना, २०१६ ददनाींक ०९/०१/२०१७ रोजी प्रमसध्द करण्यात आली आहे. 
 मा.उच्च न्यायालयात दाखल रर् याथचका क्र. ६५२/२०१७ तसेच 
जनदहत याथचका क्रमाींक ९८/२०१६ मध्ये ददनाींक ०१/११/२०१७ रोजी ददलेले 
आदेर् ववचारात घेऊन कायचवाही करण्याच्या सचूना सवच महानगरपामलका व 
नगरपररषदा याींना देण्यात आल्या आहेत.  
 राज्यातील सवच महानगरपामलकेमध्ये मा.उच्च न्यायालयाच्या 
ननदेर्ानसुार नगर पथववके्रता सममती गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. सदर 
सममतीच्या देखरेखीखाली पथववके्रत्याचे सवेक्षण सरुु आहे. कोववड-१९ च्या 
पाचवचभमूीवर सवच महानगरपामलकाींचे सवेक्षण पणूच होऊ र्कले नाही.       
२७ महानगरपामलकेमध्ये पथववके्रता सवेक्षणामध्ये २,९१,३३९ पथववके्रत े
आढळलेले आहेत. पढुील सहा मदहन्यामध्ये सवच महानगरपामलकेमधील 
पथववके्रत्याींचे सवेक्षण पणूच करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवच सवच प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सथचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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