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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि २२ माचच, २०२२ / चैत्र १, १९४४ ( शिे ) 
  

(१) मखु् यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री 

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

(सािचजननि उपक्रम) मांत्री 
  

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

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

  

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामार्च त घेतलेल्या गट “ि” सेिा  
मुख्य परीक्षेच्या भरती प्रकक्रयेस हदलेली स्थधगती 

  

(१) *  ४३७९८ डॉ.विनय विलासराि िोरे (साििर) (शाहूिाडी) : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर लोकसेवा आयोगामार्फ त (MPSC) ग् “क” सेवा मखु्य परीक्षा सन 
२०१९ मध्ये कर सहाय्यक, ललपपक ् ींकलखेक व दयु्यम ननरीक्षक या ३ पदाींसाठी 
परीक्षा घेण्यात आली असनू सदर पदाींची भरती प्रक्रिया न्यायालयीन स्थगगती 
आणि कोवीड महामारीमळेु गत २ वर्ाफपासनू प्रलींबित आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भरतीप्रक्रियेत सामाजिक शकै्षणिक मागासप्रवगफ (SEBC) 
आरक्षि असल्यामळेु आणि या प्रवगाफच्या आरक्षिावरील मा.न्यायालयीन 
स्थगगतीमळेु पात्र उमदेवाराींना शासनाकडून ननयकु्ती देण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी मा.सवोच्च न्यायालयाने सामाजिक शकै्षणिक 
मागासप्रवगफ आरक्षि रद्द केल्यामळेु शासनाने वेळोवेळी शासन ननिफय िारी 
करून प्रलींबित भरती प्रक्रियलेा गती ददली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या सनुाविीत १०% आगथफकष्ष्या दिुफल 
घ्क उमदेवाराींच्या ननयकु्तीचा प्रश्न उद्भवलेला असनू सामाजिक शकै्षणिक 
मागासप्रवगफ आरक्षि मधील ९०% उमेदवाराींना ननयकु्ती देण्यासाठी कोितीही 
अडचि येत नसल्याने ऊिाफ पवभागातील महापवतरिच्या भरती प्रक्रियेमध्ये 
आगथफकष्ष्या दिुफल घ्काच्या १०% उमेदवाराींना वगळून इतर सवफ प्रवगाफतील 
९०% उमेदवाराींना ननयकु्ती ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) उक्त प्रकरिी महाराषर लोकसेवा आयोगामार्फ त तसेच सन २०१९ मध्ये 
परीक्षा ददलले्या कर सहाय्यक, ललपपक ी्ंकलेखक व दयु्यम ननरीक्षक या 
पदाींसाठीची भरती प्रक्रिया १०% आगथफकष्ष्या दिुफल घ्कातील उमदेवाराींना 
वगळून उवफररत इतर सवफ प्रवगाफतील ९०% उमेदवाराींच्या ननयकु्तीिाित कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.उद्धि ठािरे : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) व (३) मा.सवोच्च न्यायालयाने दद.०९.०९.२०२० रोिी अींतररम आदेशान्वये 
एसईिीसी आरक्षिासह पदभरतीस स्थगगती ददली होती. त्यानींतर 
मा.सवोच्च न्यायालयाने दद.०५.०५.२०२१ रोिी एसईिीसी आरक्षि रद्द 
केल्यानींतर दद.०९.०९.२०२० पासनू एसईिीसी प्रवगाफसह स्थगगत असलेली 
पदभरती रािपवण्यासाठी शासनाच्या मागास वगफ कक्षाच्या दद.०५.०७.२०२१ व 
१५.०७.२०२१ च्या शासन ननिफयान्वये मागफदशफक सचूना ददलेल्या आहेत. 
(४) महापवतरि कीं पनीने, दद. ०५.०७.२०२१ च्या  शासन ननिफयातील सचूना 
पवचारात घेऊन, एसईिीसी आरक्षि वगळून इतर प्रवगाफतील आरक्षिानसुार 
ननयकु्ती देण्याची कायफवाही केली आहे.   
     अशी ननयकु्ती करत असताना, ईडब्लल्यएूस आरक्षिासींदभाफतील 
यागचकेिाित मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशासींदभाफत ज्येषठ पवगधतज्ाींकडून 
प्राप्त कायदेशीर अलभप्रायानसुार, ईडब्लल्यएूस प्रवगाफतील १० ् क्के पदाींचा ननकाल 
राखून ठेवनू या पदाींवर ननयकु्ती देण्यात आलेली नाही.   
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(५) प्रस्ततु प्रकरिी आयोगाने सन २०१९ मध्ये कर सहायक, ललपपक- ी्ंकलखेक, 
दयु्यम ननरीक्षक या ३ सींवगाफसाठी परीक्षा घेतली. त्यानींतर आयोगाने या ३ 
सींवगाांचा ननकाल दद.२८.०७.२०२० रोिीच्या लशर्ारसपत्राद्वारे सींिींगधत प्रशासकीय 
पवभागाींना कळपवले होत.े    
     तथापप मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार शासनाने ददलेल्या मागफदशफक 
सचुना पवचारात घेऊन आयोगाने सदर पदाींकरीता सधुाररत ननकाल तयार करत 
असताना या ३ सींवगाांपकैी दयु्यम ननरीक्षक या सींवगाफचा सधुारीत ननकाल 
दद.१३.१०.२०२१ रोिी घोपर्त केला. सधुाररत लशर्ारशी नसुार सींिींगधत 
प्रशासकीय पवभागाकडून ननयकु्तीची कायफवाही करण्यात येत आहे. तसेच ललपपक 
ी्ंकलेखक व कर सहायक या दोन सींवगाफचा ननकाल लशर्ारस पत्राद्वारे शासनास 

पाठपवण्यापवूीच  मा.उच्च न्यायालयाने लशर्ारसपत्रास स्थगगती ददली असल्याने 
आयोगाने अद्यापही या दोन सींवगाफचा सधुारीत ननकाल घोपर्त केलेला नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

लातूर जजल््यात तहससल िायाचलयाांतगचत असलेली  
सेतू सुविधा िें द्र बांद असल्याबाबत 

  

(२) *  ४१९५६   श्री.धधरज देशमखु (लातरू ग्रामीण) : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातरू जिल््यात तहसील कायाफलयाींतगफत सरुु असलेल ेसवफच एकाजत्मक 
नागरी सेत ूसपुवधा कें द्र ददनाींक ३१ डडसेंिर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास िींद 
असल्याचे ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेत ूसपुवधा कें द्र िींद असल्यामळेु नागररकाींची गरैसोय होत 
असनू पवपवध प्रमािपत्राींसाठी अन्य ई- सेवा कें द्राींकडून सवफसामान्य नागररकाींची 
आगथफक लू्  करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी नागररकाींना सातिारा उतारा व इतर पवपवध 
प्रमािपत्राच्या सपुवधा उपलब्लध करुन देण्यासाठी सेत ू सपुवधा कें द्र सरुु 
करण्यािाित शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.उद्धि ठािरे : (१) हे खरे आहे. लातरू जिल््यातील सेत ूसपुवधा कें द्राींच्या 
कराराची मदुत दद.३१.१२.२०२१ रोिी सींपषु्ात आल्यामळेु सदर सेत ू कें दे्र 
दद.३१.१२.२०२१ पासनु िींद करण्यात आली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लातरू जिल््यातील सवफ तहलसलदाराींना त्याींच्या तालकु्यातील सवफ आपले 
सरकार सेवा कें द्रचालकाींची वेळोवेळी िठैक घेऊन सवफ प्रकारच्या सेवा पवहीत 
कालावधीत व पवहीत शलु्क आकारुन देण्यािाित तसेच वेळोवेळी आपले सरकार 
सेवा कें द्राींची तपासिी करिेिाित व नागररकाींच्या तिारी प्राप्त झाल्यास त्याींची 
दखल घेऊन आवश्यक कायफवाही करण्यािाित सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील खाडीपट्टा भागातील गािाांना  
जोडणारा पूल ि जोडरस्त्याची झालेली दरुिस्था 

  

(३) * ४३५७७ श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जि.रत्नागगरी) तालकु्यातील खाडीप््ा भागातील समुारे ५० गावाींना 
िोडिारा को्यवधी रूपये खचफ करून िगिडुी नदीवर देविे येथे िाींधण्यात 
आलेला पलू आणि िोडरस्त्याची एका वर्ाफतच अत्यींत दरुवस्था झाली असल्याचे 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पलुाचे काम सरुू असतानाच हे काम ननकृष् दिाफचे होत 
असल्याचे स्थाननक नागररकाींनी सावफिननक िाींधकाम पवभागाच्या ननदशफनास 
आिून देखील त्याची दखल न घेता सींिींगधत ठेकेदारास पादठशी घालण्यात आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाचे काम ठेकेदाराने अदयापही अपिूाफवस्थेत ठेवले 
असल्याने सींिगधत ठेकेदार व अगधकाऱयाींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ?  
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) िुल,ै २०२१ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु पलुाच्या 
िोडरस्त्याचे काम क्षनतग्रस्त झाल.े 

सींिींधीत कीं त्रा्दाराकडून पोच मागाफची दरुुस्ती करुन घेण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर मखु्य पलुाचे तसेच पिूफ लाींिीतील िोडरस्त्याच्या डाींिरीकरिाचे काम 
पिूफ झाल े आहे.  पलुाचे रेलल ींग व मोऱयाींच्या लभ ींतीचे काम लवकरच पिूफ 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जत (जज.साांगली) शहरातील रस्त्याच ेिाम  
ननिृष्ट्ट दजाचच ेिेल्याबाबत 

  

(४) * ३९८९६ श्री.विक्रमससांह सािांत (जत) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ित (जि.साींगली) शहरातील मखु्य िािारपेठेतनू िािाऱ या रस्त्याींची 
दरुवस्था झाली असनु प्रशासनाच्या दलुफक्षामळेु हे काम ठेकेदारानेही अपिुाफवस्थेत 
ठेवले असनू केलेले काम ननकृष् दिाफच ेअसल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपिूफ व ननषकृष् कामामळेु िािारपेठेतनू िािाऱ या वाहनाींचे 
अपघात होण्याच ेप्रमाि वाढले असनू व्यापारीही त्रस्त झाल ेआहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सदरहू रस्त्याच्या कामाचा दिाफ तपासनू या रस्त्याच े
काम करिाऱया ठेकेदाराींवर व या कामाकड े दलुफक्ष करिाऱया सींिींगधत दोर्ी 
अगधकाऱयाींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच सदरील रस्त्याचे काम दिेदार होण्यासाठी शासनाने कोिती कायफवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) गहुागर- पविापरू राषरीय महामागफ ि.१६६ ई वरील 
ित शहरातील एक क्रक.मी. लाींिीमध्ये कॉक्रि् रस्ता व ग्र पयांत पजेव्हींग 
ब्ललॉकच्या िािूप््ीचे काम ऑगस्् २०२१ मध्ये पिूफ झाल े असनू रस्ता 
वाहतकुीस सजुस्थतीत आहे. तसेच या दठकािच्या २० मी्र  लाींिीतील 
ग्रच े काम  वगळता ९८० मी्र लाींिीतील ग्रचे काम पिूफ झाल ेआहे. 
     सदरहू २० मी्र लाींिीमध्ये किर होती, त्यामळेु या दठकािच्या ग्रच े
काम प्रलींबित राहील.े परींत ुसद्यजस्थतीत किरचे अनतिमि काढण्यात आल े
असनू प्रलींबित ग्रच ेकाम पोलीस सींरक्षि घेवनू हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रलींबित २० मी्रचे िींददस्त R.C.C. ग्रच ेकाम पिूफ करण्याच्या ष्ष्ीने 
किरचे अनतिमि काढण्यात आल ेअसनू पढुील काम पिूफ करिेसाठी पोलीस 
िींदोिस्तासाठी पोलीस अधीक्षक, साींगली याींना कळपवण्यातआले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुांबईतील निीन बाांधिाम िेलेल्या इमारतीच ेसिच देय िर  
वििासिािडून िसूल िरण्याबाबत 

  

(५) *  ३९६४५ श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स ् ॉवर, परळ भोईवाडा िेरिाई वाडीया 
येथील मातोश्री सींस्थेसहीत सहा इमारतीींच्या गहृननमाफि सींस्थाींना मालमत्ता कर, 
पािीप््ी, पवद्यतु देयक व इतर देय कर भरण्यािाित मुींिई 
महानगरपाललकेच्या कर ननधाफरि व सींकलन पवभागाने नो्ीस पाठपवली आहे.  
तथापप, िाींधकाम प्रकल्पाच्या कामात को्यवधी रुपयाींची थकपवलेली देयके 
वसलू करण्यािाित सींिींगधत पवकासकास नो्ीस न पाठपवता सोसाय्याींना 
नो्ीस पाठपवण्यात आल्याची िाि माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदभाफत मा.सवोच्च न्यायालयाने पा फ् ओसी असलले्या परींत,ु 
अींनतम ओसी प्राप्त नसलेल्या नवीन इमारतीतील ग्राहक तथा रदहवाश्याींना 
पािीप््ी, मालमत्ता कर तसेच मलनन:सारि कर आदद अनतररक्त कर खचाफचा 
परतावा पवकासकाने रदहवाश्याींना करिे आवश्यक असल्याचा महत्वपिूफ आदेश 
ददनाींक १२ िानेवारी, २०२२ रोिी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींिई शहर व उपनगरात नवीन इमारतीींचे िाींधकाम करुन पा फ् 
ओसीच्या तािा ददलले्या परींत,ु अींनतम ओसी (Final OC) प्राप्त नसलेल्या 
इमारतीींची सींख्या क्रकती आहे तसेच इमारतीींचा एकूि महापाललकेला देय 
असलेला क्रकती कर थकीत असल्याचे ननदशफनास आल ेआहे, 
(४) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार उक्त थकीत कर नवीन 
इमारतीींच्या गहृननमाफि सींस्थेकडून न घेता पवकासकाकडून वसलू करण्याच्या 
ष्ष्ीन ेशासन तथा महापाललकेतरे् कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री.एकनाथ श िंदे : (१) लोअर परेल येथील फ्लोरेन्स ्ॉवर व परेल भोईवाडा 
िेरिाई वाडडया मातोश्री सींस्था प्रकरिी पवकासकाींनी अींशत: भोगव्ा प्रमािपत्र 
प्राप्त होईपयांतचा इमारतीच्या िाींधकामाखालील िलमनीचा माहे माचफ, २०२२ 
पयांतचा सींपिूफ मालमत्ता कर िहृन्मुींिई महानगरपाललकेस अगधदाननत केलेला 
आहे.  
       िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने िाींधकामाखालील िलमनीचा मालमत्ता कर 
वसलुीकररता इमारतीींमधील रदहवाशाींकड ेमागिी नो्ीसा पाठपवलेल्या नाहीत. 
(२) ददनाींक १२.०१.२०२२ रोिी मा. सवोच्च न्यायालयाने त्याींच्या सींकेतस्थळावर 
असा कोिताही आदेश पाररत केल्याच े ददसनू येत नाही अस े िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेने कळपवल ेआहे.  
(३) ददनाींक १५.०५.२०१५ पासनू मुींिई शहर व उपनगरात अींशत: भोगव्ा 
प्रमािपत्र ददलेल्या परींत ुपिूफ भोगव्ा प्रमािपत्र देण्यात न आलेल्या इमारतीींची 
सींख्या ७२८ इतकी आहे. 
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    सदर ७२८ इमारतीींपकैी २८१ इमारतीींचा पवकासकाकडून िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेस देय असलेला रु.१०१८.१५ को्ी इतका मालमत्ता कर थकीत 
आहे. 
(४) व (५) उक्त थकीत कर पवकासकाकडून वसलू करण्याकररता मुींिई 
महानगरपाललका अगधननयम १८८८ च्या कलम २०२ त े२०६ नसुार खालीलप्रमािे 
कायफवाही करण्यात येत/आली आहे:-  
•  मुींिई महानगरपाललका अगधननयम, १८८८ च्या कलम २०३ अन्वये,  २६ 
मालमत्ताींवर िप्ती व अ्काविीची कारवाई पिूफ करण्यात आली असनू सदर 
प्रकरिी रु.१६.५० को्ी रक्कम वसलू करावयाची आहे. 
•  मा. उच्च न्यायालयाच्या रर् यागचका िमाींक २५९२/२०१३ मधील अींतररम 
आदेशानसुार अगधदानीत रक्कमेपश्चात उवफररत रु.६७८.१७ को्ी इतक्या थकीत 
रकमचे्या १२२ प्रकरिाींमध्ये मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार पढुील 
कायफवाही करण्यात येिार आहे.  
•  मुींिई महानगरपाललका अगधननयम, १८८८ च्या कलम १६२ अन्वये, तिार 
दाखल केलेल्या व कलम १६५ अन्वये सनुाविी प्रक्रिया सरुु असलेल्या २६ 
प्रकरिाींमध्ये रु.१४८.९३ को्ी रक्कम वसलू करावयाची आहे. सदर प्रकरिी 
महानगरपाललकेच्या अन्वेर्ि अगधकाऱयाींच्या सनुाविीअींती करदानयत्व ननजश्चत 
झाल्यानींतर कर वसलुीची कायफवाही करण्यात येिार आहे.  
•  मुींिई महानगरपाललका अगधननयम, १८८८ च्या कलम २०२ अन्वये दींड 
आकारिी केलेल्या ७६ प्रकरिाींमध्ये रु.१३०.४६ को्ी रक्कम वसलू करावयाची 
आहे. 
•  परताव्याच्या समायोिनाच्या ७ प्रकरिाींमध्ये रु.१०.९४ को्ी रक्कम 
समायोजित करावयाची आहे. 
•  नवीन करननधाफरि व पनुकफ रननधाफरिामळेु सधुाररत झालेल्या रु. ३३.१५ 
को्ी रकमेच्या २४ प्रकरिाींमध्ये मालमत्ता देयकाींच ेदेय ददनाींक उल्ून िाईपयांत 
अगधदान न केल्यास, देय ददनाींकानींतर वसलुीची कायफवाही करण्यात येिार 
आहे.   
 

----------------- 
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राज्यातील सांयुक्त िन व्यिस्थापन ससमत्याांमार्च त िरण्यात आलेल्या 
िामिाजाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(६) * ४३६९६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सींयकु्त वन व्यवस्थापन सलमत्याींमार्फ त करण्यात आलेल्या 
सवफच कामकािाींमध्ये मोठ्या प्रमािात गरैव्यवहार करण्यात आला असनू 
यामध्ये ििािदार असिाऱया सींिींधीत दोर्ीींवर कारवाई करण्याची मागिी 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.राज्यमींत्री, वने याींचे समवेत ददनाींक २७ ऑक््ोंिर, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास झालेल्या िठैकीमध्ये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील िठैकीमध्ये मा.मींत्री महोदय याींनी राज्यातील सींयकु्त 
वनव्यवस्थापन सलमतीच्या कामकािाची चौकशी सलमती नेमनू चौकशी 
करण्याचे ननदेश प्रधान सगचव, वने पवभाग याींना ददल ेआहेत हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिाची वररषठ स्तरावर शासनाने चौकशी करुन दोर्ीवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींिाची कारिे काय आहे ? 

श्री. उद्धि ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक २७ ऑक््ोिर २०२१ रोिी मा.राज्यमींत्री (वने) याींच्या अध्यक्षतखेाली 
झालेल्या िठैकीत कोल्हापरू जिल््यातील सींयकु्त वन व्यवस्थापन 
सलमत्याींमार्फ त करण्यात आलेल्या तपासिीचा चौकशी अहवाल प्रधान मखु्य 
वनसींरक्षक (वनिल प्रमखु), महाराषर राज्य, नागपरू याींच्याकड ेपाठपवण्यािाित 
व त्याअनरु्ींगाने त्याींच्याकडून पढुील कायफवाही करण्यािाित मा.राज्यमींत्री याींनी 
ननदेश ददले होत.े         
(३) प्रस्ततु प्रकरिी अपर प्रधान मखु्य वनसींरक्षक (मखु्यालय), सामाजिक 
वनीकरि, महाराषर राज्य, पिेु याींनी तपासिी अहवाल प्रधान मखु्य वनसींरक्षक 
(वनिल प्रमखु), महाराषर राज्य, नागपरू याींना सादर केला आहे.  अहवालाच्या 
अनरु्ींगाने प्रधान मखु्य वनसींरक्षक (वनिल प्रमखु), महाराषर राज्य, नागपरू 
याींच्याकडून आवश् यक कायफवाही करण् यात येत आहे. त्याचप्रमािे सींयकु् त वन 
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व् यवस् थापन सलमत् याींमार्फ त केल् या िािाऱ या कामावर सननयींत्रि ठेवण् यासाठी 
तसेच सलमतीमार्फ त होिारी काम ेसवु् यवजस्थतपिे पार पाडण् यासाठी अभ् यास 
करुन पयाफय सचूपवण् यासाठी तज् सलमती गठीत करण् यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अांबाजोगाई (जज.बीड) येथे सािचजननि बाांधिाम विभागातील िायचिारी 
असभयांता याांना शस्त्र दाखिून ननविदा ि देयिे मान्य िेल्याबाबत 

  

(७) *  ३८०६०  श्रीमती यासमनी यशिांत जाधि (भायखळा) : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अींिािोगाई (जि.िीड) येथे सावफिननक िाींधकाम पवभागातील कायफकारी 
अलभयींता याींनी माहे डडसेंिर, २०२१ मध्ये कीं त्रा्दाराने कायफकारी अलभयींता याींना 
शस्त्र दाखवनू िाींधकामाच्या ननपवदा मान्य करण्याकररता व देयकाींवर स्वाक्षऱया 
करण्यासाठी धमक्या ददल्या िात असल्याच्या तिारी जिल्हागधकारी, िीड याींना 
पत्राव्दारे केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठेकेदारापासनू सावफिननक िाींधकाम पवभागातील अलभयींता, 
अगधकारी व कमफचारी याींना सींरक्षि लमळाव े याकरीता केलेल्या मागिीच्या 
अनरु्ींगाने कोिती सींरक्षिात्मक उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. 
        सींिींगधत कायफकारी अलभयींता याींनी स्वसींरक्षिासाठी  जिल्हागधकारी, 
िीड याींचेकड ेअिफ केला होता. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील नगरपररषदेिर प्रशासि नेमण्याबाबत 
  

(८) *  ४३४५४   श्रीमती नसमता मुांदडा (िेज) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींिािोगाई (जि.िीड) येथील नगरपररर्देचा कायफकाल ददनाींक २ िानेवारी, 
२०२२ रोिी सींपषु्ात आल्याने शासनाने नगरपररर्देवर प्रशासक नेमले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींपिुफ मराठवाड्यातील अ, ि व क नगरपररर्देवर प्रशासक 
म्हिून उपपवभागीय अगधकारी याींची नेमिकू करण्यात आलेली असताींना 
अींिािोगाई ही ‘ि’ दिाफची नगरपररर्द असनू त्यावर प्रशासक व मखु्यागधकारी 
याींची ििािदारी एकाच व्यक्तीवर देण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गत दोन वर्ाफपासनु अींिािोगाई नगरपररर्देमध्ये अनेक 
गरैव्यवहार ननदशफनास आलले ेअसनू, या गरैव्यवहारासींदभाफत अनेक सनुावण्या 
जिल्हागधकारी, िीड, पवभागीय आयकु्त, औरींगािाद तथा मा.उच्च न्यायालय, 
औरींगािाद येथ ेन्यायप्रपवषठ असनू सदर सनुावण्या अींनतम ननिफयास आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रकरिी तत्कालीन अध्यक्ष व सध्याचे प्रशासक व 
मखु्यागधकारी श्री.अशोक सािळे याींची गरैव्यवहाराप्रकरिी चौकशी सरुु आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सध्याचे प्रशासक व मखु्यागधकारी श्री.अशोक सािळे याींच्यावर 
आरोप असताींना त्याींनाच या नगरपररर्देच े प्रशासक नेमण्यात आल्याने, 
गरैव्यवहारासींदभाफत अनेक चौकशा सरुु असताींना सींिींगधत तिारीिाितचे परुावे 
नष् होण्याची साशींकता ननमाफि झाल्याने मोठा गरैव्यवहार होण्याची शक्यता 
नाकारता येिार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सींपिूफ मराठवाड्यात एक ननिफय आणि अींिािोगाई नगरपररर्देस 
प्रशासक नेमण्यािाित वेगळा ननिफय झाल्याने प्रश्न ननमाफि झाला असनू, 
एकाच व्यक्तीस दोन्ही पदभार ददल्याने व पवभागीय तसेच जिल्हागधकारी 
कायाफलयामार्फ त होिाऱया चौकशाींचे ननिफय अींनतम ्प्यात असल्याने पदाचा 
दरुुपयोग होऊ शकतो, त्यामळेु नगरपररर्द अींिािोगाई येथील प्रशासक पदाचा 
कायफभार अनतररक्त जिल्हागधकारी, अींिािोगाई अथवा उपजिल्हागधकारी, 
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अींिािोगाई यापकैी एकाची प्रशासक म्हिून नेमिुक करण्यात यावी, अशी 
मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधी व नगरपररर्द अींिािोगाई, नगरसेवक श्री.शखे 
रहीम शखे रज्िाक व श्री.सरींग अरुि पिुारी याींनी मा.नगरपवकास मींत्री व 
जिल्हागधकारी, िीड याींच्येकड ेददनाींक ३ रे्ब्रवुारी, २०२२ रोिी व त्यासमुारास 
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करून कोिती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) मराठवाड्यातील सवफच अ, ि, क नगरपररर्देवर प्रशासक म्हिून 
उपपवभागीय अगधकारी याींची प्रशासक म्हिून नेमिकू करण्यात असल्याची िाि 
खरी नाही.  
      नगरपररर्दाींची मदुत सींपताच महाराषर नगरपररर्दा, नगरपींचायती व 
औद्योगगक नगरी अगधननयम, १९६५ च्या कलम ३१७(३) मधील तरतदूीनसुार 
शासकीय अगधकाऱयाींची, उपपवभागीय अगधकारी / तहसीलदार / मखु्यागधकारी 
याींची ननयकु्ती प्रशासक पदी करण्यात आली आहे. 
     िीड जिल््यात देखील परळी-विैनाथ, गेवराई या नगरपररर्दाींमध्ये 
सींिींधीत मखु्यागधकाऱयाींचीच ननयकु्ती प्रशासक या पदी करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) मखु्यागधकारी, अींिािोगाई नगरपररर्द, जि.िीड याींचेिाित प्राप्त 
तिारीींसींदभाफत पवभागीय आयकु्त व जिल्हागधकारी याींचकेड ेचौकशी/ सनुाविीची 
कायफवाही सरुू असल्याचे पवभागीय आयकु्त, औरींगािाद व जिल्हागधकारी, िीड 
याींचे कायाफलयाने कळपवल ेआहे. त्यामध्ये अद्याप शासनास अहवाल सादर केला 
नसल्याचे त्याींनी कळपवल ेआहे.  
(५) व (६) मखु्यागधकारी, अींिािोगाई नगरपररर्द, जि.िीड याींचेिाित प्राप्त 
तिारीींसींदभाफत पवभागीय आयकु्त औरींगािाद व जिल्हागधकारी, िीड याींचेकड े
यापवूीच चौकशी सरुू आहे व चौकशीचे अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यातील 
ननषकर्ाफनसुार मागिीसींदभाफत आवश्यक उचीत कायफवाही करण्यात येईल. 
(७) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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पालघरमधील ससडिोच्या जसमनीिरील लाखो रुपयाांच्या  
गित िापणीत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(९) *  ४३९३३   श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यातील दगु्धपवकास पवभागाची िमीन लसडकोने जिल्हा 
मखु्यालयाच्या िदल्यात ताब्लयात घेतली असनू या ४०० एकर िलमनीवर 
चाींगल्या प्रतीच ेगवत उगवत असनू या गवताचा लललाव दरवर्ी ननपवदा प्रक्रिया 
रािवनू केला िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१८-१९ मध्ये ७ लाख २० हिार रुपये, सन २०१९-२० 
मध्ये ७ लाख ८५ हिार रुपयाींच्या ननपवदा गवत खरेदीसाठी प्रलसध्द करण्यात 
आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०२०-२१ या वर्ाफची ननपवदा प्रलसध्द होण्याआधीच सदर 
भखूींडावरील गवत अज्ाताींनी अचानक कापनू नेल्याचे माहे रे्ब्रवुारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यासमुारास ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पालघरमधील लसडकोच्या िलमनीवरील लाखो रुपयाींच्या गवत 
कापिीच्या गरैव्यवहाराची चौकशी करण्यािाित एका अगधकाऱ याने सर्ाळे 
पोलीस ठाण्यात तिार दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने गवत कापिी गरैव्यवहातील सींिींगधताींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत   
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सन २०२०-२१ या हींगामाकरीता पालघर येथील गवत पविी 
सींदभाफत स्थाननक वतृ्तपत्रात िादहरात दद.२२.०१.२०२१ रोिी प्रलसध्द करण्यात 
आली होती. तथापप, सदर िादहरातीस प्रनतसाद न लमळाल्याने ननपवदा प्रक्रिया 
अपिूफ रादहल्याने  पविीचे काम होऊ शकल ेनाही. तद्नींतर, सन २०२१-२२ या 
हींगामाकररता पालघर व केळव ेरोड कररता स्थाननक वतृ्तपत्रात ददनाींक ३.३.२०२२ 
रोिी िादहरात प्रलसध्द करण्यात आली होती. तथापप, ननपवदा प्रलसध्द 
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होण्यापवुीच केळवे येथील िलमनीवरील गवत अज्ाताींनी कापनू नेल्याचे रे्ब्रवुारी, 
२०२२ मध्ये ननदशफनास आल ेआहे. 
    त्यासींदभाफत केळव ेरोड येथील लसडकोच्या मालकी हक्कातील भखुींडावरील 
अनगधकृतपिे गवत कापिी केल्यािाित सर्ाळे पोलीस ठािे, ता.जि.पालघर 
येथे गनु्हा र. नीं. १९/२०२२ भा.दीं.पव.स.च्या कलम ३७९ अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 

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

  
उस्मानाबाद येथील राष्ट्रीय महामागच क्र.५२ पासून विमानतळािड े 

जाणाऱ्या रस्त्याची झालेली दरुिस्था 
  

(१०) * ४३५६०   डॉ.तानाजी सािांत (पराांडा) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) उस्मानािाद येथील राषरीय महामागफ ि.५२ पासनू पवमानतळाकड ेिािाऱ या 
रस्त्याची दरुवस्था झाली असनू िागोिागी मोठे खड्ड ेपडल्यामळेु हा रस्ता 
तातडीने दरुुस्त करावा म्हिनू स्थाननक ग्रामस्थाींच्यावतीने सावफिननक िाींधकाम 
पवभागाच्या कायफकारी अलभयींता याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे मागिी केल्याची िाि 
ददनाींक २ िानेवारी, २०२२ वा त्या समुारास ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर महत्वाच्या रस्त्याची ननपवदा अींनतम होऊनही ठेकेदाराने 
रस्त्याची दरुुस्ती केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने रस्त्याींची तातडीने दरुुस्ती 
करण्यासींदभाफत कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाधीन रस्त्यावरील खड्ड ेसींिींगधत कीं त्रा्दाराकडून तातडीने भरुन घेण्यात 
आलेले असनू, रस्ता वाहतकूीस सजुस्थतीत आहे. 
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(३) सदर रस्त्यावरील प्रगतीत असलेले काम िून, २०२२ पयांत पिूफ करिेच े
ननयोिन आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील चाांदीबाई िॉलेजसमोर  
असलेला पादचारी पूल बाांधण्याबाबत 

  

(११) * ४०७९४ श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे जिल््यातील उल्हासनगर-३ येथील चाींदीिाई कॉलेि समोर पादचारी 
पलू असनू या पलूावरुन रेल्वेने प्रवेश करिारे हिारो नोकरदार वगफ आणि 
चाींदीिाई कॉलेि मधील असींख्य पवद्याथी व लशक्षक वगफ प्रवास करीत असनू 
अनतवषृ्ी मळेु या पलुाची दरुवस्था झाली असनू सदर पलू धोकादायक झाला 
असल्याने तातडीने नवीन िाींधण्यािाित नसैगगफक आपत्ती व्यस्थापन योिनेतनू 
ननधी उपलब्लध करून देण्याची मागिी लोकप्रनतननधी तसेच आयकु्त, 
उल्हासनगर महानगरपाललका याींनी जिल्हागधकारी, ठािे याींच्याकड ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत वर्ीच्या अनतवषृ्ीमळेु या पलुाच्या दोन्ही िािुला िाींधण्याींत 
आलेले लोखींडी कठड ेखराि झाल ेआहे व रस्ता देखील खचला आहे व मोठ-मोठे 
खड्ड ेपडल ेआहेत, त्यामळेु नागररक, पवद्याथी आणि लशक्षक वगफ आपला िीव 
मठुीत घेऊन प्रवास करीत असल्याचे ननदशफनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेची उत्पन्नाची मयाफदा असल्याने तसेच मालमत्ता 
कर हे एकच उत्त्पन्नाचे साधन असल्याने सदर पलू िाींधण्यास सक्षम नसनू 
याकरीता ननधी उपलब्लध नसल्याचेही ननदशफनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने नसैगगफक आपत्ती योिनेतनू ननधी 
उपलब्लध करुन पादचारी पलू िाींधण्यािाित कोिती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ सशांदे : (१) चाींदीिाई कॉलेि येथील पलू पिूफपिे तोडून नव्याने 
िाींधिेकररता नसैगगफक आपत्ती व्यवस्थापन योिनेंतगफत पवशरे् ननधी उपलब्लध 
करुन द्यावा अशी पवनींती स्थाननक लोकप्रनतननधी व आयकु्त, उल्हासनगर 
महानगरपाललका याींनी जिल्हागधकारी, ठािे याींना केली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) महसलू व वन पवभागाच्या ददनाींक १३ मे, २०१५ रोिीच्या शासन 
ननिफयामध्ये र्क्त नसैगगफक आपत्तीमध्ये मदत करण्याची तरतदू असल्याच े
मदत व पनुवफसन पवभागाने कळपवले आहे. 
 

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

सशिडी (मुांबई) येथील महानगरपासलिा भूखांडािरील  
अनधधिृत बाांधिाम ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत 

 (१२) * ३९६२९  श्री.अजय चौधरी (सशिडी) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लशवडी (मुींिई) येथील महानगरपाललका शाळेिवळ, लशवडी िोसरोड येथील 
महानगरपाललकेने भमूापन ि.४४७ हा भखुींड मनोरींिन मदैान व खेळाच्या 
मदैानासाठी आरक्षक्षत केललेा असताींना श्री.लशरािुद्दीन मोहम्मद शखे याने 
व्यावसानयक वापराकरीता उक्त भखूींडावर १३ अनगधकृत गाळे िाींधल ेअसल्याचे 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनगधकृत गाळयाींच्या िाींधकामािाित स्थाननक रदहवाशी व 
लोकप्रनतननधी याींनी महानगरपाललका आयकु्त पररमींडळ-२, परळ, मुींिई 
याींच्याकड ेसदर अनगधकृत िाींधकाम ननषकालसत कराव ेव महानगरपाललकेने 
ज्या उद्दीष्ाने भखूींड राखीव ठेवला आहे तो मोकळा करावा अशी लखेी मागिी 
ददनाींक ८ ऑक््ोिर, २०१८ व ३० सप् े्ंिर, २०२१ रोिीच्या पत्रान्वये वारींवार केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनगधकृत िाींधकाम करिाऱ या श्री.लशरािुद्दीन मोहम्मद शखे 
याला महानगरपाललका प्रशासनाकडून आगथफक देवाि-घेवािीतनू सींरक्षि लमळत 
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असनू अनगधकृत िाींधकाम ननषकालसत करण्यात येत नसल्याने याप्रकरिी मुींिई 
महापौर याींच्या दालनात उच्चस्तरीय िठैक घेण्यात येऊन िाींधकामाची 
कायदेशीर चौकशी करुन ननषकालसत करिे असा ननिफय झालेला असताींनाही 
अद्याप िाींधकाम ननषकालसत न करण्याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी केलले्या लखेी मागिीच्या अनरु्ींगाने लशवडी,   
मुींिई येथील महानगरपाललका भखूींडावरील १३ अनगधकृत गाळे ननषकालसत 
करण्यािाित शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ सशांदे : (१) नगर भमूापन ि.४४७, परळ-लशवडी डडव्हीिन या 
भभूागावरील केस ि. ५८ येथे एकूि १००० चौरस याडफ व १३८८ चौरस याडफ 
क्षेत्रर्ळाच े दोन ररक्त भभूाग िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या अलभलेखावर 
अनिुमे ददनाींक २७.०६.१९४९ व ददनाींक ०१.०७.१९५६ पासनू श्री.अमतृलाल 
पोप्लाल ओझा याींच्या नाव े नोंदपवले होत.े तथापप िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेच्या मालमत्ता पवभागाच्या प्रचललत पररपत्रकानसुार सदर दोन्ही 
ररक्त भभूागाच्या भाडपे््ीचे करारपत्र रद्द करण्यात आल ेआहे.  

तद्नींतर सदर भभूागावरील गोदामाींच ेतािेदार लसरािद्दीन मोहम्मद 
शखे, ननलोर्र लसरािद्दीन शखे, सलाउद्दीन शखे व त्याींचे इतर नातवेाईक 
याींचे पवनींतीस अनसुरुन सदर ररक्त भभूागावरील १३ गोदामाींचे तािेदार याींच े
नाव अलभलखेावर घेण्यास ददनाींक २९.०५.२०१२ रोिी मींिुरी ददली होती. तथापप, 
प्राप्त शहर आराखड्यानसुार सदर १३ गोदामाींच ेतािेदाराींची नाव ेअलभलेखावर 
घेण्यास ददलेली मींिुरी िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने ददनाींक ३१.०८.२०१२ रोिी 
रद्द केली आहे. 
       सदर ररक्त भभूागावरील त्याच क्षेत्रर्ळाच े४ गोदाम ेसन १९६१-६२ 
पवूीच ेअसनू करपात्र ठरपवण्यात आल ेआहेत. त्यामळेु लसरािद्दीन शखे व इतर 
याींनी सदर गोदामे अलभलखेावर घेण्यास केलेल्या पवनींतीस अनसुरुन सदर     
४ गोदाम ेअलभलखेावर घेण्यास मींिुरी देण्यात आली.  
      सद्य:जस्थतीत िहृन्मुींिई प्रारुप पवकास योिना-२०३४ नसुार सदर 
भभूागाच ेआरक्षि “ननवासी वापर” अस ेदशफपवण्यात आल ेआहे.       
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(२) अशा आशयाची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ०८ ऑक््ोिर, 
२०१८ व ददनाींक ३० सप् े्ंिर, २०२१ रोिीच्या पत्रान्वये केली आहे.  
(३) व (४) सदर प्रकरिी मा.महापौर महोदयाींकड ेिठैक घेण्यात आली.  
    सदर ४ गाळयाींच्या िाितीत लसरािुद्दीन मोहम्म्द शखे, ननलोर्र 
लसरािुद्दीन शखे व सलाउद्दीन शखे याींच्या नाव ेिहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या 
अलभलेखात घेण्यात आलेली मींिुरी पवपवध त्रु् ीींमळेु ददनाींक १२.०३.२०१९ रोिी 
िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमार्फ त रद्द करण्यात आली. 
    सदर कारवाईपवरोधात पक्षकाराने मा.शहर व ददवािी न्यायालयात 
ि.४२१६/२०१९ अन्वये दावा दाखल केला होता. तथापप िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेमार्फ त सदर प्रकरिी भाडपे््ी सींपषु्ात आिण्यापवूी 
ननयमानसुार मुींिई महानगरपाललका अगधननयम १८८८ च्या कलम १०५ िी 
अींतगफत कारवाई रािपवण्यात येईल अशा प्रकारच े हमीपत्र मा. न्यायालयात 
दाखल केल्यामळेु सदर दावा मा. शहर व ददवािी न्यायालयामार्फ त ननकाली 
काढण्यात आला. 
     तद्नींतर पक्षकाराने मुींिई महानगरपाललका अगधननयम १८८८ च्या कलम 
१०५ िी अींतगफत सरुु असलेल्या कारवाईस स्थगगती लमळपवण्याकररता मा. शहर 
व ददवािी न्यायालयात दावा ि.१६४३/२०२१ मधील नो्ीस ऑर् मोशन 
ि.१८५५/२०२१ दाखल केल.े तथापप  मा.न्यायालयाने पक्षकाराची सदर पवनींती 
नाकारली. 
    मा.शहर व ददवािी न्यायालयाच्या सदर आदेशास पक्षकाराने मा. उच्च 
न्यायालयात िमाींक ३११/२०२१, ३१२/२०२१ व ३१३/२०२१ अन्वये अपील व 
अींतररम अिफ िमाींक २७१५/२०२१, २७१७/२०२१ व २७१८/२०२१ दाखल केला 
आहे.  
    सदर प्रकरिी मा.उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक ०५.१०.२०२१ रोिीच्या 
आदेशानसुार पढुील सनुाविीपयांत पक्षकारापवरोधात कारवाई करण्यास स्थगगती 
ददली आहे. मा. उच्च न्यायालयात सदर प्रकरि न्यायप्रपवषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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दक्षक्षण नागपूर येथील जम्बुदीप नाल्याच्या बाांधिामाला  
ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(१३) *  ४२८१२ श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षि नागपरू येथील अयोध्या नगर त ेमानेवाडा ररींगरोड पयांत असलले्या 
िम्िदुीप नाल्याच्या िाींधकामाला सन २०१७ मध्ये महानगरपाललका नागपरू 
क्षेत्रात मलुभतू सोयी-सपुवधा पवकास योिनेअींतगफत १३ को्ी रुपयाींचा ननधी 
राज्य शासनाकडून उपलब्लध करून देण्यात आला असनू, या ननधी अींतगफत 
नाल्याचे खोलीकरि व सींरक्षि लभींत िाींधकाम करण्याचे काम सरुु करण्यात 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ९०% ननधी शासनाने उपलब्लध करून न ददल्याने सींरक्षि लभींतीच े
काम अपिूाफवस्थेत असल्यामळेु नाल्याचे पािी नागररकाींच्या घरात लशरत 
असल्याची िाि ननदशफनास आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाकड े प्रलींबित असलेला उवफररत ननधी 
नाल्याच्या िाींधकामाकरीता महानगरपाललकेस लमळण्यािाित शासनाने कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) “महानगरपाललका क्षेत्रात मलुभतू सोई सपुवधाींचा 
पवकास” योिनेंतगफत महानगरपाललका क्षेत्रातील “दक्षक्षि नागपरू प्रभाग ि.६४, 
अयोध्यानगर त ेमानेवाडा ररींग रोड, िम्िदुीप नाल्याचे रुीं दीकरि व खोलीकरि 
व सींरक्षि लभींत िाींधकाम” या १३.५६ को्ीच्या कामास शासन ननिफय ददनाींक ०२ 
िून, २०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आली असनू या कामासाठी रुपये १.०० 
को्ी ननधी देणखल उपलब्लध करण्यात आला आहे. 
(२) सदर प्रकल्पातील काम सरुु असल्याने त्याचा त्रास नागरीकाींना होऊ नये 
यािाितची उपाययोिना महानगरपाललकेकडून करण्यात येत आहे.   
     नाल्याच्या अपिूफ कामामळेु नागरीकाींच्या घरात पािी लशरत असल्याची 
िाि ननदशफनास आली नसल्याचा अहवाल नागपरू, महानगरपाललकेने सादर केला 
आहे. 
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(३) व (४) या प्रस्तावाच्या अनरु्ींगाने उवफररत ननधीच्या िाितीत अथफसींकल्पीय 
ननधी, प्रत्यक्ष पवतरिासाठी उपलब्लध होिारा ननधी व मागण्या याींच्या अधीनतनेे 
ननधी पवतरिािाित कायफवाही करण्यात येत आहे. 

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

िुां भारी (जज.सोलापूर) येथील महादेि मांहदर पररसरातील उत्तमराि पाटील 
जैिविविधता उद्यानात लागलेल्या आगीबाबत 

(१४) * ४३१२२ श्री.समाधान अिताड े(पांढरपरू) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुीं भारी (जि.सोलापरू) येथील महादेव मींददर पररसरातील उत्तमराव पा्ील 
िैवपवपवधता उद्यानात लागलेल्या आगीत स्थाननक प्रिातीींच्या अनेक दलुमफळ 
वकृ्षाींसह इतर अनेक वकृ्षाींना आग लागली असनू पािीपरुवठा करिारी 
पाईपलाईन ही िागधत झाल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या उद्यानातनू गेलेल्या पवद्यतु वादहन्याींमळेु दरवर्ी आगीच्या 
दघुफ् ना घडत असल्याने, ग्रामपींचायतीने वारींवार मागिी करूनही पवद्यतु 
वादहन्या उद्यानाच्या िाहेरून काढल्या िात नसल्याने अनेक वकृ्षाींचे आगीत 
िळून नकुसान झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानरु्ींगाने पवद्यतु वादहन्या उद्यानाच्या िाहेरून नेण्यािाित 
शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.हसन मशु्रीर् : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर उद्यानातील पवद्यतु वादहनी हलपवण्यािाित ग्रामपींचायत कुीं भारी 
याींच्यामार्फ त महाराषर राज्य पवद्यतु पवतरि कीं पनीस कोिताही पत्रव्यवहार 
झाल्याचे ददसनू येत नाही. तथापप, वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वननकरि पररक्षेत्र, 
सोलापरू याींनी कायफकारी अलभयींता, महाराषर राज्य पवद्यतु पवतरि कीं पनी याींना 
ददनाींक १९.१.२०१९, ३०.१.२०२०, २८.२.२०२०, ३.३.२०२० व १८.१२.२०२० अन्वये 
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पवद्यतु वादहनी वनक्षेत्राच्या िाहेरून नेण्याचे अथवा अशा घ्ना घडिार 
नाही यािाित आवश्यक उपाययोिना करण्यािाित कळपवल ेआहे.        
(३) मौ. कुीं भारी, ता. दक्षक्षि सोलापरू येथील ग् नीं. ११४२/१ िमीन गायरान 
असनू सदर िलमनीवर सामाजिक वननकरि पवभागामर्फ त उत्तमराव पा्ील 
िैवपवपवधता उद्यान तयार करण्यात आल ेआहे. सरपींच, ग्रामपींचायत कुीं भारी व 
ग्राम पवकास अगधकारी याींच्याकड ेददनाींक ३.८.२०२१ रोिी सामाजिक वननकरि 
पवभागाने सदर उद्यानाचा तािा ददला आहे. तथापप, सदर उद्यानाचा तािा 
घेिेिाित ग्रामपींचायतीचा ठराव पाररत झालेला नाही. तसेच सामाजिक 
वननकरि पवभागाकडून सदर उद्यानाची मालमत्ता ताब्लयात घेण्यासाठी पींचायत 
सलमती अथवा जिल्हा पररर्देकड े कोिताही प्रस्ताव महाराषर  ग्रामपींचायत 
अगधननयम, १९५८ चे कलम ५५ नसुार सादर केलेला नाही. सिि, सदर 
मालमते्तचे हस्ताींतरि प्रिीया ननयमानसुार झाललेी नाही.              
 सदर प्रकरिी उद्यानाचे हस्ताींतरि जिल्हा पररर्देकड ेझालेले नसल्याने 
हस्ताींतरिािाित ननयमानसुार उगचत कायफवाही करण्यात यावी तसेच सदर 
उद्यानात पवद्यतु ताराींमळेु आग लाग ू नये यासाठी आवश्यक उपाययोिना 
करण्याच्या सचूना मखु्य कायफकारी अगधकारी, जि. प. सेालापरू याींना ददनाींक १६ 
माचफ, २०२२ रोिी ददल्या आहेत.    
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
नासशि महानगरपासलिेने प्रदषुणिारी बीएस-४ मॉडलेच्या  

बसेस सुरु िेल्याबाबत 
 (१५) * ४०३३४ श्रीमती सरोज आहहरे (देिळाली) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िीएस-४ मॉडलेच्या कािफन उत्सजिफत करिाऱया वाहनाींवर मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या ददनाींक १३ एपप्रल, २०२० रोिीच्या आदेशानसूार तसेच कें द्र 
शासनाच्या मागफदशफक तत्वानसुार िींदी घालण्याींत येऊन त्याऐविी प्रदरु्ि कमी 
करिाऱया नवीन िीएस-६ मॉडलेच्या िसेस प्रवासाकररता वापरात आिण्याच्या 
सचूना शासनाने राज्यातील सवफ महानगरपाललकाींना माहे एपप्रल, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान देण्यात आल्याचे ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, अस ेअसताींना नालशक महानगरपाललकेने नालशक शहरात एका 
खासगी कीं पनीच्या ई-मेलचा आधार घेऊन त्यािाितच्या अ्ी व शतींमध्ये 
आपल्या स्तरावर िदल करुन मा.सवोच्च न्यायालय, कें द्र शासन तसेच राज्य 
शासनाचे आदेश डावलनू मागील वर्ाफपासनू प्रदरु्िकारी िीएस-४ मॉडलेच्या 
िसेस खरेदी करुन वापरात आिल्या असल्याचे ननदशफनास आल ेआहे, हेही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, एकीकड ेमा.पररवहन आयकु्त, याींचे ददनाींक २८ ऑगस््, २०२० 
रोिीच्या आदेशान्वये, “कोित्याही पररजस्थतीत ददनाींक ३१ माचफ, २०२० नींतर 
िीएस-४ वाहनाींची पविी व नोंदिी करण्यास परवानगी न देण्याचे धोरि 
रािपवण्याींत येिे” तर “दसुरीकड े नालशक महानगरपाललकेमार्फ त िीएस-४ 
नॉम्सफच्या िसेस वापरात असल्या तरी यापढेु ननपवदा प्रक्रिया रािवनू िसेस 
खरेदी करताींना िीएस-६ नॉम्सफचे तपलशल वापरावे लागेल, अस ेशासनाने त्याींच्या 
ददनाींक १२ िानेवारी, २०२१ रोिीच्या पत्रान्वये कळपवण्याींत आल्याचेही 
ननदशफनास आले आहे, हेही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, िीएस-४ नाम्सफऐविी िीएस-६ नॉम्सफच्या िसेस करण्यािाित 
मा.सवोच्च न्यायालय तसेच कें द्र व राज्य शासनाच ेआदेशानसुार कायफवाही 
करावी, अशी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १२ माचफ, २०२० रोिीच्या 
पत्रान्वये नालशक महानगरपाललका प्रशासनास कळपवण्यात आल ेहोत,े हेही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाचे आदेश डावलनू प्रदरु्िकारी असलेल्या 
िीएस-४ नॉम्सफच्या िसेस खरेदी करिाऱया नालशक महानगरपाललकेच्या सींिींगधत 
अगधकाऱयाींपवरुध्द रकमेच्या वसलुीसह शासनाने कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ सशांदे : (१) कें द्र शासनाच्या रस्त े वाहतकू पवभागाच्या ददनाींक 
०६/०३/२०२० च्या पत्रानसुार, दद.०१/०४/२०२० नींतर िी.एस.-४ नॉम्सफच्या 
वाहनाींची नोंदिी क्रकीं वा पविी होिार नाही, अशा सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
त्यानसुार, दद.०१/०४/२०२० पवूी उत्पाददत केललेे व नोंदिी झालेले िी.एस.-४ 
प्रकारची वाहने पढुील कालावधीत वापरासाठी अनजु्ेय आहेत. 
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(२), (३) व (४) नालशक शहर िससेवेसाठी महानगरपाललकेमार्फ त 
दद.०१/०३/२०१९ रोिी प्रलसध्द करण्यात आलेल्या आलले्या ननपवदेत िी.एस.-६ 
नॉम्सफच्या िसेसचा समावेश होता. तथापप, सदर ननपवदेच्या दद.२०/०३/२०१९ 
रोिी झालेल्या पप्रिीड िठैकीत उपजस्थत असलले्या पवपवध िस उत्पादक कीं पनी 
याींनी िी.एस.-६ िस उपलब्लध होण्यािाित शींका उपजस्थत केली. 

िी.एस.-४ नॉमफचे उत्पादन हे माचफ-२०२० पयांत चाल ूराहिार असल्याने 
माचफ-२०२० पयांत नोंदिी होिारे िी.एस.-४ नॉमफच ेवाहन पढेु वापरासाठी अनजु्ेय 
असल्याने सवफ िस उत्पादकाींचे उत्पादन हे िी.एस.-४ नॉम्सफचेच करण्यात येत 
होत.े 

िी.एस.-६ नॉमफस हे एपप्रल-२०२० पासनू लाग ू होिार असनू त्यािाित 
अद्याप सींशोधन प्रगतीत आहे. त्यामळेु कोिीही उत्पादक िी.एस.-६ या 
प्रकारच्या िसेसचा परुवठा करत नसल्याने िीएस-६ च ेदर उपलब्लध नव्हत.े 

कें द्र शासनाच्या रस्त े वाहतकू पवभागाच्या ददनाींक ०६/०३/२०२० च्या 
पत्रानसुार, दद.०१/०४/२०२० नींतर िी.एस.-४ वाहनाींची नोंदिी क्रकीं वा पविी होिार 
नाही. मात्र दद.०१/०४/२०२० पवूी नोंदिी झालेली िी.एस.-४ वाहने पढुील 
कालावधीत वापरासाठी अनजु्ेय आहेत. 

िी.एस.-६ चे उत्पादन सरुु नसल्याने त्या कालावधीत भारतातील पवपवध 
शहरात िी.एस.-४ च्या ननपवदा काढण्यात आल्या आहेत. या पाश्वफभमूीवर, 
नालशक महानगरपाललका स्थायी सलमतीने डडझेल िस-५० व सीएनिी िस-१५० 
च्या प्रस्तावास मान्यता ददली. 

नालशक महानगरपाललकेतील शहर िस सेवेसाठी ननपवदा प्रक्रिया अींनतम 
करण्यात येऊन, दद.१०/०२/२०२० रोिी Ms.Travelltime Car Rental Pvt. 
Ltd. व M/s City LifelineTravels Pvt. Ltd. याींना कामाचे कायाफदेश देण्यात 
आल ेआहेत. 

मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दद.१४/०३/२०२० च्या पत्रान्वये िीएस-६ 
मॉडलेच्या िसेस नालशक शहरात सरुु करण्यािाित पवनींती केली होती. 

त्याअनरु्ींगाने, सद्यजस्थतीत नालशक महानगरपाललकेमार्फ त िी.एस.-४ 
नॉम्सफच्या िसेस वापरण्यात येत असल्या तरी, यापढेु शहर िस सेवेसाठी ननपवदा 
प्रक्रिया रािवनू िसेस खरेदी करताींना िी.एस.-६ नॉम्सफचे तपलशल वापरावे लागेल 
अस े आयकु्त, नालशक महानगरपाललका याींना ददनाींक १२/०१/२०२१ अन्वये 
कळपवण्यात आले आहे. 
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(५) या प्रकरिी शासन आदेशाचे उल्लींघन झालेले नसल्याने कारवाई करण्याचा 
प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

िाडी-खडगाांि (ता.हहांगणा, जज.नागपूर) या रस्त्याच्या  
बाांधिामाच ेरस्ता सांरेखन झाले नसल्याबाबत 

 (१६) * ४३६११ श्री.ससमर मेघे (हहांगणा) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडी-खडगाींव (ता.दहींगिा, जि.नागपरू) या रस्त्याींच्या ननमाफिासाठी केन्द्रीय 
मागफ ननधीतनू मींिूरी व ननधी प्रदान करण्यात आललेा असनू लोकप्रनतननधी 
याींनी माहे डडसेंिर २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान सावफिननक िाींधकाम पवभाग 
नागपरू याींना लेखी ननवेदन देवनूही अद्याप वाडी-खडगाींव रस्ता िाींधकामाच े
रस्ता सींरेखन (Road Alignment) झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वाडी-खडगाींव रस्त ेिाींधकामात रस्ता सींरेखनानसुार (Road 
Alignment) रस्त्याचे व नाल्याचे िाींधकाम झाल े नसल्यािाित शासनाने 
कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथ सशांदे : (१) हे खरे नाही. सदर रस्त्याचे काम सींरेखनानसुार झालेले 
आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
िल्याण-सशळर्ाटा-राांजनोली (जज.ठाणे) या रस्त्याच ेिाम  

ननिृष्ट्ट दजाचच ेिेल्याबाबत 
  

(१७) * ३८६४० श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) ठािे जिल््यातील कल्याि-लशळर्ा्ा-राींिनोली गावापयांत २१ क्रक.मी. 
लाींिीच्या मागाफवर वाहतकू कोंडी होव ूनये म्हिून तसेच पढुील २० वर्ाफच्या 
वाहतकुीच ेननयोिन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातनू रस्त ेपवकास 
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महामींडळाच्यामार्फ त रस्त्याचे रुीं दीकरि आणि कााँक्रि्ीकरिाचे काम साकेत 
इन्रास्रक्चर या ठेकेदाराकडून माहे िानेवारी, २०१९ पासनू सरुू करण्यात आल े
असनू ३६ मदहन्यात त ेपिूफ होिे अपेक्षक्षत होत,े मात्र कोरोना महामारीमळेु या 
रस्त्याच्या कामास मदुतवाढ देण्यात आली असली तरी माहे माचफ, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान रस्त्याचे काम पिूफ करण्याचे उद्ददष् ठेवण्यात आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) सदर प्रकरिी, सींथगतीने सरुू असलेल्या रस्त्याच्या कामाच्या दिाफिाित 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींसह सवफसामान्य नागररकाींकडून देखील शींका उपजस्थत 
केली िात असनू, काम पिूफ झालेला रस्ता ननषकृष् दिाफचा तसेच प्रत्येक लेन 
मध्ये असलेल्या ग्र स्पेसमध्ये उींच-सखलपिा असल्याने हा रस्ता पवशरे्करून 
दचुाकीस्वाराींसाठी धोकादायक िनला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयांत अनेक वाहनचालकाींना या रस्त्यावरील कामादरम्यान 
अपघाताला सामोरे िाव े लागल े आहे. तसेच रस्त े पवकास महामींडळाच्या 
अगधकाऱयाींनीच झालेल्या कामाची पाहिी केली असता, काम अनेक दठकािी 
अनतशय ननकृष् झाल्याच ेमान्य केल ेअसनू ४० दठकािी रस्ता वापरण्यािोगे 
नसल्याचा अलभप्राय नोंदपवण्यात आल्यानींतर या दठकािी पनु्हा कााँक्रि्ीकरि 
करण्याचा (ररकास््) आदेश ठेकेदाराींना देण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रस्त्याचे काम ननकृष् दिाफचे असल्याने शासनाने सींिींगधत 
ठेकेदारापवरोधात कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ॽ 
 

श्री. एिनाथ सशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     महाराषर राज्य रस्त े पवकास महामींडळाने लभवींडी कल्याि लशळर्ा्ा 
रस्त्याचे िााँकी्ीकरिाने सहापदरी रुीं दीकरि करण्याच्या कामासाठी मे. साकेत 
इन्राप्रािेक्् प्रा.लल िेव्ही मे.एस.एम.एस.एल. याींची ननयकु्ती ददनाींक 
११.०३.२०२० रोिी केली असनू सदर कीं त्रा्ाचा कालावधी २४ मदहने असनू त्याची 
मदुत ददनाींक १०.०३.२०२२ पयांत आहे. 
     मात्र कोरोना महामारीमळेु व इतर कारिाींस्तव मे.साकेत इन्राप्रािके्् 
प्रा.लल िेव्ही मे.एस.एम.एस.एल. ठेकेदार याींनी ददनाींक १०.०२.२०२२ च्या 
पत्रान्वये मदुतवाढीसाठी अिफ केला असनू सदर काम पिूफ करण्यासाठी १२ 



26 

मदहनेची म्हििे ददनाींक १०.०३.२०२३ पयांत मदुतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 
महामींडळात पवचाराधीन आहे. 
(२) सदर सरुु असलेल्या रस्त्याच्या कामाच्या दिाफिाित तिार प्राप्त झाल्यावर 
महामींडळाने कामाच्या दिाफ तपासिीसाठी मे. वीरमाता जििािाई तींत्रज्ान सींस्था 
(VJTI) याींची ददनाींक १८.०१.२०२१ अन्वये ननयकु्ती केली आहे. 
    कीं त्रा्दारामार्फ त रोड साईड ग्ाराचे काम अद्याप पिूफ करण्यात आल े
नसनु सदरच े काम याकामासाठी ननयकु्त केलेल्या सल्लागाराच्या 
देखरेखखेाली प्रगतीपथावर आहे. 
     सदर रस्ता रुीं दीकरिाचे काम या रस्त्यावर अपघात कमी करण्याच्या 
ष्ष्ीकोिातनू व सींकल्पनाप्रमािे रािपवण्यात येत आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर रस्त्याच्या िााँकी्ीकरिाच्या कामाची गिुवत्ता व दिाफ 
तपासण्यासाठी तसेच केलले्या कामाच े त्रयस्थ शासकीय सींस्थेमार्फ त ऑडी् 
करण्यासाठी नेमलेली मे.वीरमाता जििािाई तींत्रज्ान सींस्था (VJTI) याींनी लभवींडी 
कल्याि लशळर्ा्ा रस्त्याच्या िााँकी्ीकरिाच्या कामाच्या २१ क्रक.मी लाींिीपकैी 
१० क्रक.मी लाींिीचे स्रक्चरल ऑडी् केल े असनू स्रक्चरल ऑडी् ररपो फ् 
महामींडळास प्राप्त झालेला आहे. सदर ऑडी् ररपो फ्प्रमािे १० क्रक.मी लाींिीत 
एकूि समुारे १३,३२० पॅनल िनपवण्यात आले असनु ३० पॅनल िदली करावयाचे 
असनू ६४ पॅनलमध्ये लहान तड ेगेल्याचे आढळून आल ेआहेत व त ेत्वरीत 
सधुारण्याची लशर्ारस VJTI  याींनी केली आहे. त्यानसुार महामींडळाने पत्र ि. 
५२०८ ददनाींक २०.०९.२०२१ अन्वये कीं त्रा्दारास सचुना देण्यात आल्या असनू ३० 
पॅनल पकैी १३ पॅनल कीं त्रा्दाराने िदली केले असनू पढुील कायफवाही करण्यात 
येत आहे. 
(४) त्रयस्थ शासकीय सींस्था मे.वीरमाता जििािाई तींत्रज्ान सींस्था (VJTI) याींनी 
ददलेल्या ऑडी् ररपो फ्प्रमािे सधुारिा करण्यािाित केलेल्या लशर्ारसीनसुार 
महामींडळाने कीं त्रा्दारास सचुना ददल्या असनू कीं त्रा्दारामार्फ त पढुील कायफवाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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मुांब्रा (जज.ठाणे) येथील महानगरपासलिेच्या हद्दीतील खान िां पाऊां ड 
मधील अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत 

  

(१८) *  ३९८९४ श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे महानगरपाललका हद्दीत अनगधकृत िाींधकाम ेपनु्हा नव्याने मोठया 
प्रमािावर सरुु झाली असनू मुींब्रा येथील खान कीं पाऊीं ड भागात ८ त े १० 
मिल्याच्या समुारे १० हून अगधक अनगधकृत इमारती उभ्या रादहल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एक आठवडयाच्या कालावधीत एक एक स्लॅि ्ाकला िात 
असल्याची तिार ठािे महानगरपाललकेच्या ददनाींक २० िानेवारी, २०२२ रोिी 
झालेल्या महासभेत करण्यात आली असनू या अनगधकृत इमारती पवनापवलींि 
ननषकालसत करण्यात याव्यात तसेच या अनगधकृत िाींधकामाची ििािदारी 
ननजश्चत करुन त्याींचे पवरोधात तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी 
मागिी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मागिीच्या अनरु्ींगाने प्रशासनाने पयाफयाने शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदरहू अनगधकृत िाींधकाम ेननषकालसत 
करुन दोर्ी अगधकाऱ याींवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या ष्ष्ीन े कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ सशांदे : (१) व (२) ठािे महानगरपाललकेच्या हद्दीतील ददवा प्रभाग 
सलमती क्षते्रातील अनगधकृत िाींधकामावर ननयलमतपिे ननषकासनाची कारवाई 
सरुु असल्याची िाि ठािे महानगरपाललकेने कळपवली आहे.  
      तथापप, ददवा प्रभाग सलमती कायफक्षेत्रातील खान कीं पाऊीं ड येथील 
अनगधकृत िाींधकामावरील ननषकासनाच्या कायफवाहीिाित पवशरे् मोदहम 
रािपवण्यात आली आहे. तसेच ठािे महानगरपाललकेने ददनाींक ०७.०३.२०२२ रोिी 
केलेल्या प्रत्यक्ष स्थळपाहिी अहवालानसुार खान कीं पाऊीं ड येथ े कोितहेी 
अनगधकृत िाींधकाम आढळल ेनसल्याची िाि ठािे महानगरपाललकेने कळपवली 
आहे.   
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     दरम्यान ठािे महानगरपाललकेच्या ददनाींक २०.०१.२०२२ रोिीच्या 
महासभेत झालेल्या चचेच्या अनरु्ींगाने ठािे महानगरपाललका स्तरावर ददनाींक 
३१.०१.२०२२ पासनू अनगधकृत िाींधकामावर ननषकासनाची पवशरे् मोदहम हाती 
घेण्यात आली आहे. त्यानसुार अनगधकृत िाींधकाम धारकाींवर महाराषर प्रादेलशक 
नगर रचना अगधननयमातील तरतदुी अन्वये कारवाई केली िात आहे. सदर 
कारवाई अींतगफत आिलमतीस ७२ अनगधकृत िाींधकामावर कारवाई केल्याची िाि 
ठािे महानगरपाललकेने कळपवली आहे.  
(३) व (४) ठािे महानगरपाललकेने कळपवल्यानसुार अनगधकृत िाींधकामावर 
ननयमोगचत कारवाई करण्यात येत आहे.  
    तसेच,  ठािे महानगरपाललका क्षेत्रातील अनगधकृत िाींधकामावर कारवाई 
करिे अींतगफत नगरपवकास पवभाग याींच्या ददनाींक ०२.०३.२००९ च्या शासन 
ननिफयातील सवफ  मागफदशफक सचूनाींच े का्ेकोरपिे पालन करिे तसेच 
अनगधकृत िाींधकाम / अनतिमि  ननयींबत्रत / ननमुफलनासाठी महानगरपाललकेच े
सवफ सींिींधीत अगधकारी/ कमफचारी आपले कतफव्य व ििािदारी पार पाडतील अशा 
सचूना तातडीने ननगफलमत करण्याचे ननदेश आयकु्त, ठािे महानगरपाललका याींना 
देण्यात आल ेआहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

यितमाळ शहरातील उद्यानाांची देखभाल ि दरुुस्ती िरण्यािड े
नगरपासलिा दलुचक्ष िरीत असल्याबाबत 

 (१९) *४३५१० श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) 
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ नगरपाललका क्षते्रात नऊ उद्याने असनू यामध्ये आझाद 
मदैानातील नेहरु उद्यान, लशवािी उद्यान, अींबिकानगरातील िगीचा, वसींत 
उद्यान, पववेकानींद शाळेसमोरील मदैान यासह अनेक उद्यानाींचा समावेश आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उद्यानाींच्या देखभाल दरुुस्तीवर पवुी मदहन्याला १ लाख ५९ 
हिार रुपयाींचा खचफ केला िात होता तसेच सदर उद्याींनामध्ये आमदार ननधी व 
वलैशष्पिूफ योिनेतनू उद्यानाींचे सौदयीकरि केल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) परींत,ु सदर उद्यानाींकड ेनगरपाललका प्रशासनाचे दलुफक्ष होत असनू, गत दोन 
वर्ाफपासनू शहरातील उद्यानाींची देखभाल व दरुुस्ती केली िात नसल्याने 
ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उद्यानाींच्या सौंदयीकरिावर को्यवधी रुपये खचफ झाल ेअसनू 
सध्य:जस्थतीत ही उद्याने छो्या छो्या तिृाींनी तसेच झुडपाींनी भरलेली ददसत 
असनू उद्यानातील दहरवळ नष् झाली असल्याने सदरहू उद्यानामध्ये नागररक 
िाण्याचे ्ाळत असनू नगरपाललकेच्या या कारभारावर नागररकाींनी नारािी 
व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर उद्यानाच्या देखभाल व दरुुस्तीची ननपवदा न काढण्याची 
कारिे काय आहेत व त्यानसुार उद्यानाच्या सशुोलभकरिासाठी व देखभालीसाठी 
शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींिाची 
कारिे काय आहेत ? 
 

श्री.एिनाथ सशांदे : (१) यवतमाळ नगरपररर्द क्षेत्रात एकूि २१ उद्याने आहेत. 
त्यातील काही प्रमखु उद्यानाींच्या नावाचा उल्लखे प्रश्न भाग-१ मध्ये करण्यात 
आला आहे. 
(२) सन २०१८-२०१९ पयांत ननपवदा मागवनू ठेकेदारामार्फ त त्यावेळी असलले्या 
९ प्रमखु उद्यानाींची देखभाल व दरुुस्ती करण्यात येत होती, हे खरे आहे. 

त्याचप्रमािे आमदार ननधी व वलैशष्यपिूफ ननधीतनू उद्यानाच े
सौंदयीकरि त्यानींतरच्या कालावधीत केल ेगेले, हे ही खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सन २०१९-२०२० या वर्ाफमध्ये १५ उद्यानाींच्या देखभाल व 
दरुुस्तीसाठी ननपवदा काढण्यात आल्या होत्या. तथापप, त्या प्रशासकीय मान्यता 
व पवत्तीय मान्यतसेाठी सादर केल्या असता स्थायी सलमतीने सदर ननपवदा रद्द 
करुन रे्रननपवदा काढण्याच ेआदेश ददल.े 

सन २०२०-२०२१ मध्ये देखील १८ उद्यानाच्या देखभाल / दरुुस्तीसाठी 
सवफसाधारि सभेसमोर प्रस्ताव मींिूरीसाठी ठेवण्यात आला. दरम्यान त्यातील 
काही िगीच्याींच्या सौंदयीकरिाच्या कामाच्या तिारीची चौकशी उपपवभागीय 
अगधकारी, यवतमाळ याींच्याकडून सरुु असल्याने चौकशी पिूफ होईपयांत ननपवदा 
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प्रक्रिया न करण्याचा ननिफय िहुमताने घेण्यात आला. पररिामी त्याही वर्ी 
देखभाल व दरुुस्तीची ननपवदा मींिूर होव ूशकली नाही. 

सन २०२०-२०२१ साठी २० उद्यानाींच्या देखभालीकरीता नगरपररर्देने 
ननपवदा प्रक्रिया रािपवली असनू ददनाींक २२/०२/२०२२ रोिी ननम्नतम दर 
असलेल्या ठेकेदाराला कायाफरींभ आदेश (Work Order)  ददल े असल्याच े
नगरपररर्देने कळपवल ेआहे. 

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

मुांबईतील मालाड मालिणी येथील बुद्ध विहाराचा भाग  
ननष्ट्िससत न िरता नालीच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 

 (२०) * ४०९६०  श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) : सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील मालाड मालविीतील गे्  ि.६ येथ े३६ वर्फ िुने िौद्ध साींस्कृनतक 
कें द्र हे िदु्धपवहार असनू मुींिई महानगरपाललकेकडून करण्यात येिाऱया नाल े
दरुुस्तीच्या कामासाठी या पवहाराचा ४० ्क्के भाग ननषकालसत करण्यात येिार 
असल्याची िाि माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी िदु्ध पवहाराला कोितीही नो्ीस 
महानगरपाललकेकडून अद्यापपयांत प्राप्त झाली नसनू, पवहार पररसरातील उींच 
आणि डरेेदार अशा अींदािे २० वकृ्षाींना महापाललकेने नो्ीसा ददल्या आहेत हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाल ेदरुुस्ती आणि िाींधिीसाठी पवहारालगतच्या झाडाींना नो्ीस 
ददली िात ेमात्र पवहारािाित महानगरपाललका क्रकीं वा सिींगधत यींत्रिा नो्ीस देत 
नाही याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर िदु्धपवहार ननषकालसत झाल्यास मालविी येथील िौद्ध 
समािामध्ये असींतोर् पसरुन कायदा सवु्यवस्थचेा प्रश्न ननमाफि होऊ शकतो, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू नालीचे िाींधकाम िदु्ध पवहाराचा भाग ननषकालसत न 
करता करण्यािाित शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ सशांदे : (१) मुींिईतील मालाड मालविी येथील गे् ि. ६ येथ े
िधु्दपवहार असनू, सदर दठकािी िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमार्फ त नाला 
रुीं दीकरिाच ेकाम हाती घेण्यात आल ेआहे. सदर नाल ेदरुुस्तीच्या कामासाठी या 
िधु्दपवहाराचा ४०% भाग िाधीत होत आहे. 
(२) व (३) सदर िधु्दपवहाराला िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमार्फ त ददनाींक 
२६.०२.२०२२ रोिी नो्ीस देण्यात आली आहे. 
    सदर दठकािी अजस्तत्वात असलेल्या २० झाडाींपकैी प्रस्तापवत नाला 
िाींधकामात व रुीं दीकरिात िाधीत होिाऱया एकूि १७  झाडाींवर िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेमार्फ त नो्ीस लावण्यात आली आहे. सदर १७ झाडाींपकैी ८ झाड े
कापिे व ९ झाड े पनुरोपपत करिे याकररता वकृ्ष प्रागधकरिाच्या ददनाींक 
१७.१२.२०२१ रोिीच्या मींिुरीनींतर झाड ेकाढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 
     सद्य:जस्थतीत सदर िागेवरील ८ झाडाींपकैी ५ झाड ेकापण्यात आली 
आहेत व पनुरोपपत करण्यास परवानगी ददलले्या एकूि ९ झाडाींपकैी ४ झाड े
पनुरोपपत करण्यात आली आहेत.  
(४), (५) व (६) सदर िधु्दपवहाराची पनुिाांधिी करण्यासाठी िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेमार्फ त मुींिई झोपडप््ी सधुार मींडळास ददनाींक १४.०३.२०२२ 
रोिी ना-हरकत प्रमािपत्र देण्यात आल ेआहे. 
     सदर िधु्दपवहाराच्या उध्वफ व अध: भागामध्ये मालविी नाल्याच्या 
रुीं दीकरिाचे काम सरुु आहे.  
    सदर िधु्दपवहार नाला रुीं दीकरिात अींशत: िाधीत होत असल्यामळेु त े
अींशत: ननषकालसत/स्थलाींतरीत केल्यानींतर तथेील नाला रुीं दीकरिाचे काम 
करण्यात येिार आहे.  

----------------- 
धळेु जजल््यातील लसळांग-सडगाि-अजनाळे या रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत 

 (२१) * ३९०७७ श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) धुळे जिल््यातील ललळींग-सडगाव-अिनाळे या रस्त्याची दरुवस्था 
झाल्यामळेु पररसरातील शतेकऱयाींना व नागररकाींना नाहक त्रास सहन करावा 
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लागत असल्याने या रस्त्याची तातडीने दरुुस्ती करण्याची मागिी स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी शासनाकड े केली असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
काय आढळून आल ेत्यानरु्ींगाने रस्त्याची दरुुस्ती त्वरीत करण्यािाित कोिती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय. 
    पररसरातील स्थाननक नागररकाींनी सदर रस्त्याची दरुुस्ती करिेिाित 
सा.िाीं.पवभागाकड ेमागिी केलेली आहे हे खरे आहे. 
(२) सदर रस्त्याची देखभाल व दरुुस्ती सावफिननक िाींधकाम पवभागामार्फ त 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मोहने (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील उल्हास नदीिर  
निीन पूल बाांधण्याबाबत 

(२२) *  ४३६७१ श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम) :  सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मोहने (ता.कल्याि, जि.ठािे) येथे िाण्यासाठी असलेला उल्हास नदीवरील 
पलू हा अरुीं द व कालिा्य झाल्याची िाि ददनाींक १ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त पलू अरुीं द असल्याने या दठकािाहून होिाऱया 
वाहतकुीस अडथळा ननमाफि होऊन नागररकाींची प्रचींड गरैसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उल्हास नदीवर नवीन पलुाचे िाींधकाम करण्यािाित शासनाने 
कोिती कायफवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे : (१) व (२) उल्हास नदीवरील दगडी आचफ पलु ६० वर्ाफपवुी 
िाींधण्यात आलेला आहे. या पलुाची रूीं दी केवळ ७.०० मी. असल्याने वाहतकुीस 
पलु अपरुा पडत आहे, ही वस्तजुस्थती आहे. 
     तथापप सद्यजस्थतीत सदर पलुावरून सरुळीत वाहतकु सरुू असल्याच े
कल्याि-डोंबिवली महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
(३) या पलुाच्या दठकािी ३०.०० मी्र रूीं द पवकास योिना रस्ता प्रस्तापवत आहे. 
    पवहीत प्रक्रिया पिूफ करून ददनाींक ०८.०३.२०१९ अन्वये नवीन पलु 
िाींधिेकरीता सपवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करिेकरीता समींत्रकाची ननयकु्ती 
करण्यात आलेली आहे. 
     सींमत्रक याींनी सपवस्तर सव्हेक्षि, भसु्तर सव्हेक्षि, िल प्रवाह सवेक्षि 
इत्यादी काम ेपिूफ करून नवीन पलुाचे “सामान्य व्यवस्था नकाश”े (GAD) शहर 
अलभयींत्याच्या मान्यतसेाठी सादर केल ेआहेत.  
     प्रस्तापवत नवीन पलुाचे स्रक्चरल डडझाईन आय.आय.्ी. मुींिई अथवा 
जव्ह.िे.्ी.आय. या सींस्थेमार्फ त तपासनू घेतल्यानींतर सपवस्तर प्रकल्प अहवाल 
अींनतम करण्यात येिार आहे. 
     सन २०२२-२३ च े अींदािपत्रकात नवीन पलु िाींधण्यासाठी रू.२० 
को्ीची तरतदू करण्यात आली असल्याच,े कल्याि-डोंबिवली महानगरपाललकेने 
कळपवले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

बीड जजल्हा ननयोजन ससमतीने िनविभागातील विविध 
वििास िामाांमध्ये िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२३) * ४०७३४ श्री.सनुील राणे (बोरीिली) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िीड जिल्हा ननयोिन सलमतीने सन २०१९-२०२० या आगथफक वर्ाफत 
वनपवभागातील पवपवध पवकास कामाींसाठी तत्कालीन जिल्हागधकारी श्री.राहूल 
रेखावार याींनी १० को्ी ८४ लाख रूपयाींचा ननधी वन पवभागास ददला होता. 
सदरहू ननधी सींदभाफत तत्कालीन वन पवभागीय अगधकारी व वनपररक्षेत्र 
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अगधकारी िीड, याींनी कागदोपत्रीच काम दाखवनू नातवेाईक, लमत्र मींडळी याींच्या 
नावाने िनाव् पावती िनवनू सींपिूफ ननधीचा गरैव्यवहार केल्याप्रकरिी 
सामाजिक कायफकत ेडॉ.गिेश ढवळे, श्री.लशवशींकर महादेव भोसल,े िािता रािा 
प्रनतषठान रिजित रामभाऊ सिलसींग, आदीींनी िवळपास पाच तिारी पवपवध 
सामाजिक सींघ्ना कायफकत ेयाींनी परुाव्यासह जिल्हागधकारी, िीड याींच्याकड े
माहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केल्या आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू तिारीनरु्ींगाने जिल्हागधकारी, िीड याींनी वन पवभागाला 
चौकशीचे आदेश देऊन सपवस्तर अहवाल पाठपवण्यािाित कळपवलेल ेअसतानाही 
वनपवभाग अगधकारी कमफचाऱयाींच्या िचावासाठी चौकशी अहवाल जिल्हा 
ननयोिन सलमतीला देत नसल्याने ददनाींक १४ ऑक््ोिर, २०२० रोिी पनु्हा 
एकदा जिल्हा ननयोिन सलमतीने स्मरिपत्र देऊन अहवाल मागपवला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा ननयोिन सलमतीतनू वनपवभागातील पवपवध कामाींसाठी 
ददलेला १० को्ी ८४ लाख रूपये ननधी ३१ माचफ २०२० नींतरचा अखगचफत ननधी 
शासनास परत करिे िींधनकारक होत.े परींत ुश्री.मधकुर तलेींग, वनपवभागीय 
अगधकारी, िीड याींनी, िीड तालकु्यातील करचुींडी, पाली नतप्प्वाडी, िेवखींडी 
पा्ोदा, खडकीदेवळा तसेच वडविा तालकु्यातील गचींचवि, पहडी पारगाव, 
धुकवड, धारूर तालकु्यातील आरिवाडी, मािलगाव तालकु्यातील मोहखेड, 
आष्ी तालकु्यातील धामनगाव, देवळाली तसेच परळी, अींिािोगाई, पारोंदा 
तालकु्यातील पवपवध गावातील सींयकु्त वन व्यवस्थापन सलमतीच्या सींयकु्त 
(िेएर्एस) िाँक खात्यावर िेकायदेशीर ननधी वळवला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन ननिफयानसुार स्थाननक लोकाींनाच सहभागी करून काम 
करण्याचे आदेश असताना, तत्कालीन वन पवभागीय अगधकारी, ५ वनपररक्षेत्र 
अगधकारी, ७ वनपाल आणि कायाफलयीन कमफचाऱयाींनी सींगनमतानेच िनाव् 
मिूर दाखवनू ३९ लाख रूपयाींचा ननधी हडप केल्याची तिार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने गरैव्यवहारािाित सखोल चौकशी करुन 
दोर्ीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींिाची 
कारिे काय आहेत ? 
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श्री. उद्धि ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे, 
     िीड जिल्हा ननयोिन सलमतीने सन २०१९-२०२० या आगथफक वर्ाफत वन 
पवभागातील पवपवध पवकास कामाींसाठी १० को्ी ४१ लक्ष रुपयाींचा ननधी िीड 
वन पवभागास ददला होता. सदर ननधीच्या अनरु्ींगाने जिल्हागधकारी, िीड 
याींच्याकड ेऑगस््, २०२० मध्ये व त्यानींतर तिारी केलेल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही, 
     उप आयकु्त (ननयोिन), पवभागीय आयकु्त कायाफलय, औरींगािाद 
याींच्याकडील ददनाींक २६.११.२०२० रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हागधकारी, िीड याींना 
सदर तिारीच्या अनरु्ींगाने सखोल चौकशी करुन वस्तनुनषठ अहवाल सादर 
करण्यािाित कळपवल ेहोत.े त्या अनरु्ींगाने पवभागीय वन अगधकारी, िीड याींनी 
ददनाींक ०४.०१.२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हागधकारी तथा सदस्य सगचव, 
जिल्हा ननयोिन सलमती, िीड याींना अहवाल सादर केललेा आहे. जिल्हागधकारी, 
िीड याींनी ददनाींक २१.०१.२०२१ अन्वये सपवस्तर अहवाल उप आयकु्त 
(ननयोिन) पवभागीय आयकु्त कायाफलय, औरींगािाद याींना सादर केला आहे. 
त्याचप्रमािे या प्रकरिी पवभागीय वन अगधकारी (ननयोिन), औरींगािाद  याींनी 
चौकशी करुन ददनाींक २२.०४.२०२१ रोिी मखु्य वनसींरक्षक (प्रा.), औरींगािाद 
याींना अहवाल सादर केला आहे. तथापप, सन २०२०-२१ मध्ये पवतरीत 
ननधीिाित पनुश्च: तिारी प्राप्त  झाल्याच्या अनरु्ींगाने जिल्हा ननयोिन 
सलमतीने ददनाींक १४.१०.२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० व २०२०-२१ 
मध्ये झालेल्या खचाफचा कामननहाय छायागचत्राींसह अहवाल सादर करण्यािाित 
वन पवभागास कळपवल ेआहे. सदर अहवालही पवभागीय वन अगधकारी, िीड 
याींनी जिल्हा ननयोिन सलमतीला ददनाींक १८.०१.२०२२ रोिी सादर केला आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
     िीड वन पवभागास वनक्षेत्रातील मदृ व िलसींधारिाची काम ेया योिने 
अींतगफत ४४०६-३०८१ या लेखालशर्ाांतगफत प्राप्त रु.१०.४१ को्ी ननधीमधुन 
करण्यात येिाऱया कामाींचा ननधी सन २०१९-२० मध्ये ददनाींक २०.०३.२०२० रोिी 
प्राप्त झाला होता. माहे माचफ-२०२० मध्ये पवभागामार्फ त रु.४.०५ को्ी एवढा 
ननधी पिुफ झालेल्या कामाींवर पवभागामार्फ त खचफ झाललेा असनु सींयकु्त वन 
व्यवस्थापन सलमती मार्फ त प्रगतीपथावर असलेल्या कामाींचा रु.६.३० को्ी एवढा 
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ननधी िीड वन पवभागाींतगफत येिाऱया १२ सींयकु्त वन व्यवस्थापन सलमत्याींच्या 
खात्यावर पवभागाच्या शासन ननिफय ददनाींक २८.११.२०१४ अन्वये पवदहत 
केलेल्या कायफपध्दतीनसुार िमा करण्यात आला होता. उवफररत रु.०.०६ को्ी 
इतका ननधी समपपफत करण्यात आला होता. सींयकु्त वन व्यवस्थापन 
सलमत्याींच्या खात्यावर िमा करण्यात  आलेला रु.६.३० को्ी एवढा ननधी माहे 
माचफ-२०२० नींतर सलमत्याींमार्फ त काम ेपिुफ झाल्यानींतर खचफ करण्यात आला 
आहे. 
(४) अशी तिार आहे, हे खरे आहे. 
    तथापप, यािाित केलेल्या चौकशीत सदर तिारीत तथ्य नसल्याचे ददसनु 
आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

मुांबईतील जोगेश्िरी येथील आरे िसाहतीमधील आहदिासी पाडयाांच े
उपजजवििेच्या साधनाांसह पुनिचसन िरण्याबाबत 

 (२४) * ४२४०४ श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच) : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील िोगेश्वरी येथील आरे वसाहतीमधील शासनाने िींगल म्हिून 
घोपर्त केलेल्या ८०० एकर िमीनीपकैी काही िागेत िवळपास २७ आददवासी 
पाड े असनू या आददवासी पाडयातील आददवासी नागररक त्याींच्या िागेवर 
पपढयान पपढयापासनू उपिीपवकेसाठी शतेी करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत सदरहू ८०० एकर िागा सींपाददत करण्यासाठी 
जिल्हागधकारी याींचे स्तरावर उक्त िलमनीचे सवेक्षिाचे काम सरुू असनू, सदरहू 
सवेक्षिाचे काम करताना येथील आददवासीींना पवश्वासात घेवनू सवेक्षि करिे 
अपेक्षक्षत असताना प्रत्यक्षात मात्र येथील आददवासीींना पवश्वासात न घेता या 
आददवासी नागररकाींच्या केवळ घराींचेच सवेक्षि करण्यात येत असनू त्याींच्या 
उपिीपवकेचे साधन असलेल् या शतेिलमनीचे कोितहेी सवेक्षि करण्यात येत 
नसल्याची िाि ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू िागेचे सवेक्षि करताना येथील आददवासी पाडयाींना 
गावठािाचा दिाफ देवनू त्याींच्या उपिीपवकेच्या साधनाींसह येथील आददवासीींच े
पनुवफसन करण्याची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे सप् े्ंिर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेलेखी ननवदेनाद्वारे केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय 
व त्यानरु्ींगाने आददवासी पाडयाींना गावठािाचा दिाफ देवनू सदर िागेच ेसवेक्षि 
करताना येथील आददवासी नागररकाींचे त्याींच्या उपिीपवकेच्या साधनाींसह 
पनुवफसन करण्यािाित कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.उद्धि ठािरे : (१), (२), (३) व (४) मौिे गोरेगाव पवुफ, मुींिई येथील आददवासी 
पाडयाींच्या पनुवफसनािाित मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचे ननवेदन प्राप्त झाल े
आहे. 
      मौि ेमरोशी, ता. िोरीवली, जिल्हा मुींिई उपनगर येथील वन पवभागाच्या 
ताब्लयातील ४०.४६९ हे.आर क्षेत्र तसेच मौि ेआरे, गोरेगाव व मरोळ-मरोशी, ता. 
िोरीवली येथील २८६.७३२ हे.आर क्षते्र अस ेएकूि ३२७.२०१ हे.आर क्षेत्र भारतीय 
वन अगधननयम, १९२७ च्या कलम ४ अन्वये राखीव वन म्हिून घोर्ीत 
करण्याचा मनोदय ददनाींक १२.१०.२०२० रोिीच्या अगधसचूनेन्वये िादहर 
करण्यात आला आहे. उपरोक्त प्रमािे नमदू ३२७.२०१ हे. आर क्षेत्रात कुठल्याही 
आददवासी पाडयाींचा समावेश नाही. 
      तथापप, उक्त िमीनीवरील क्रकीं वा त्यावर असलेल्या कोित्याही 
व्यक्तीींच्या कथीत अगधकाराींच्या िाितीत चौकशी करण्याकररता आणि त्या 
अगधकाींराचे स्वरुप व व्याप्ती ननधाफररत करण्याकररता भारतीय वन अगधननयम, 

१९२७ च्या कलम ४ (क) अन्वये वन िमािींदी अगधकारी म्हिून उप पवभागीय 

अगधकारी, मुींिई  पजश्चम उपनगर याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
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     उक्त क्षेत्राच्या वनिमािींदी चौकशीअींती अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 

त्यानरु्ींगाने भारतीय वन अगधननयम, १९२७ च्या कलम २० अींतगफत अींतीम 
अगधसचूना ननगफलमत करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

वपांपरी धचांचिड (जज.पुणे) महानगरपासलिेतील पेठ क्रमाांि ३२ िाल्हेिरिाडी 
येथील दिाखाना ि व्यायाम शाळेची इमारत बाांधण्याबाबत 

(२५) * ४०६७४ श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पप ींपरी गचींचवड महानगरपाललकेतील (जि.पिेु) पठे िमाींक ३२ वाल्हेकरवाडी 
येथील दवाखाना व व्यायाम शाळेची सन १९८४ मध्ये िाींधण्यात आलेल्या 
इमारतीींचे स्रक्चरल ऑडड् करण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वाल्हेकरवाडी दवाखाना इमारतीचे स्रक्चरल ऑडड् 
नकारात्मक आले असतानाही सदर दठकािी मानवी वसनतकररता धोकादायक व 
असरुक्षक्षत असलेल्या इमारतीमध्ये महानगरपाललकेचा दवाखाना व व्यायाम 
शाळा सरुू असल्याची िाि माहे डडसेंिर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील साडपेाच वर्ाफपासनू सदर इमारतीचे स्रक्चरल 
ऑडड्मध्ये सदर इमारतीची अींतगफत सींरचना धोकादायक जस्थतीत असल्याचा 
अहवाल आल्यानींतरही महानगरपाललकेच्यावतीने लाखो रुपयाींचा खचफ डागडुिी, 
दरुुस्ती तसेच रींगरींगो्ीच्या कामासाठी केला आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपाललकेच्या सदर वाल्हेकरवाडी पेठ िमाींक ३२ येथील 
दवाखाना व व्यायाम शाळेची इमारत तातडीने पाडून त्या दठकािी नवीन इमारत 
िाींधण्यािाित शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.एकनाथ श िंदे : (१)  होय.  
(२) व (३) सदर इमारतीचे स्रक्चरल ऑडड् नकारात्मक आल ेआहे. सदरची 
इमारत ही तत्कालीन IS-४५६ नसुार िनपवण्यात आली होती व स्रक्चरल 
ऑडड् करताना सन २०१६ साली BIS-४५६ नसुार करण्यात आल.े यािाित 
वररषठ स्रक्चरल ऑडड्र िरोिर परत स्रक्चरल ऑडड् सींदभाफतील NDT 
चाचण्या घेण्यात आल्या त्यामध्ये इमारत वापरण्यािोगी असनू काही दरुुस्त्या 
आवश्यक असल्यािाित ननदशफनास आल्याच ेपप ींपरी-गच ींचवड महानगरपाललकेने 
म्ह्ल ेआहे. 
    दवाखाना व व्यायाम शाळेची इमारत हलपविेकरीता सदर भागात 
महानगरपाललकेच्या मालकीची कुठलीही मालमत्ता उपलब्लध नाही. तसेच 
कोपवड-१९ च्या महामारीत दवाखान्याच ेिा्य रुग्ि पवभाग िींद करिे शक्य 
नसल्याने त्या दवाखान्यात तातपरुत्या स्वरुपातील दरुुस्त्या महानगरपाललकेतरे् 
करुन देण्यात आल्या होत्या.   
(४) व (५) यािाित महानगरपाललकेने कळपवले आहे की, दवाखाना व व्यायाम 
शाळेची इमारत हलपविेकरीता सदर भागात महानगरपाललकेच्या मालकीची 
कुठलीही मालमत्ता उपलब्लध नाही. त्यामळेु वाल्हेकरवाडी पेठ िमाींक ३२ येथील 
दवाखाना व व्यायामशाळा हलपविेसाठी महानगरपाललकेच्या भमूी जिींदगी 
पवभागामार्फ त भाडतेत्वावर िागा घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. 
 

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

मौजे तेर, (ता.जज.उस्मानाबाद) येथील पुलाची उांची िाढविण्याबाबत 
 (२६) * ३९१६४ श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (तळुजापरू) : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौि ेतरे (ता.जि.उस्मानािाद) येथील पलुाची उींची कमी असल्याने माहे 
सप् े्ंिर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान झालले्या अनतवषृ्ीमध्ये तरे गावात व पेठ 
भागात पािी लशरुन तथेील स्थाननक नागररकाींचे मोठया प्रमािात नकुसान झाल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू दठकािची शासनाने पहािी केली आहे काय, पहािीमध्ये 
काय आढळून आल,े तद्अनरु्ींगाने मौि ेतरे येथील पेठ भागातील पलुाची उींची 
वाढपवण्यािाित कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
    अनतवषृ्ीमळेु व ननम्न तरेिा प्रकल्पातील पािी सोडण्यात आल्याने 
पवसगाफचे पािी मोठ्या प्रमािात सेत ू पलुावरुन वाहून, नदीपात्रातील पािी 
गावामध्ये लशरले होत.े 
(२) व (३) होय हे खरे आहे. 
    सेत ुपलुाच्या वरच्या भागात ननम्न तरेिा प्रकल्प असनू सदर प्रकल्पातनू 
पािी सोडल्यानींतर सदर सेत ूपलुावरुन पािी वाहत.े 
    प्रश्नाींक्रकत पलुाचे काम हे  ननकर्, मींिूरी व  ननधी उपलब्लधतचे्या अधीन 
राहून हाती घेण्याचे ननयोिन राहील. 
 

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

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील सागरी महामागाचिरील  
दाांड-ेअणसुरे पुलाची झालेली दरुिस्था 

 (२७) * ४३४८३ श्री.राजन साळिी (राजापरू) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापरू (जि.रत्नागगरी) तालकु्यातील सागरी महामागाफवरील दाींड-ेअिसरेु 
पलुाची अत्यींत दरुवस्था झाली असनू पलू धोकादायक अवस्थेत असल्याचे माहे 
रे्ब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पलुाला िोडलेल्या रस्त्याचा काही भाग खचला असनू 
रस्ता आणि पलु याींना िोडिाऱया खाींिालाही भेगा पडल्या असल्याचे ननदशफनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाची तातडीने दरुुस्ती न केल्यास महाड मधील सापवत्री 
नदीवरील पलुाच्या घडलेल्या दघुफ् नेची पनुरावतृ्ती यादठकािी होण्याची शक्यता 
वतफपवली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदरहू पलुाच्या दरुुस्तीिाित स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून 
मागिी होत असनू या पलुाच्या दरुुस्तीकररता क्रकती ननधीची तरतदु करण्यात 
आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, दाींड-ेअिसरेु पलुाची तातडीने दरुुस्ती करण्यािाित शासनाने 
कोिती कायफवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींिाची कारिे 
काय आहेत? 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     सदर पलुाच्या अिुसरे िािुकडील िॉक्स सेलच्या एका लभ ींतीला व राफ्् 
स्लॅिला तड ेगेले आहेत व रर फ्न खचल ेआहे. तथ ाापप, मखु्य पलु सजुस्थतीत 
आहे. 
(३) सदर पलुावरील अविड वाहतकु िींद केली असनू पलुाच्या दोन्ही िािूस 
आवश्यक त ेमादहती र्लक िसपवण्यात आले आहे. 
(४) व (५) सदर पलुाच्या दरुुस्तीकरीता मींिुर कामाची ताींबत्रक मींिुरी व ननपवदा 
ननजश्चती नींतर पलुाच्या दरुुस्तीचे काम हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
 

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

गांगापूर (जज.औरांगाबाद) येथील नगरपासलिेच्या पथहदव्याांचा  
विद्युत पुरिठा खांडीत िेल्याबाबत 

 (२८) *  ३९९९०  श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींगापरू (जि.औरींगािाद) येथील नगरपाललकेच्या पथददव्याींच्या थकिाकीपो्ी 
पाललकेकड े महापवतरिचे िवळपास २२ लाख रुपये प्रलींबित असल्याने 
महापवतरिने पथददव्याींचा पवद्यतु परुवठा खींडडत केला असल्याच े माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवद्यतु परुवठा खींडडत केल्याने रात्री अींधाराचा र्ायदा घेऊन 
चोरीच्या घ्नाींचे प्रमाि वाढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिी थकिाकीपो्ी असलेली रक्कम तातडीने 
महापवतरिला अदा करुन पथददव ेपवुफवत सरुु करण्यािाित कोिती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) पोलीस ननररक्षक, गींगापरू पोलीस ठािे, गींगापरू याींच्या अहवालानसुार 
पवद्यतु परुवठा खींडडत केल्याच्या दद.२० िानेवारी, २०२२ त ेदद.२४ िानेवारी, 
२०२२ या कालावधीत गींगापरू नगरपररर्द हद्दीमध्ये एकही चोरीची घ्ना 
घडलेली नाही. तसेच सदर पररसरात चोरीिाित गींगापरू पोलीस ठािे येथे एकही 
तिार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) पथददव्याींचा खींडडत पवद्यतु परुवठा पवुफवत करण्यासाठी थकीत देयकाच्या 
रकमेपकैी रु.७,०६,१९८/- इतकी रक्कम महापवतरि कायाफलयास अदा करण्यात 
आली असनू, महापवतरि कायाफलयाने दद.२५ िानेवारी, २०२२ रोिी पथददव्याींचा 
पवद्यतु परुवठा  पवुफवत केला आहे. 
     उवफररत थकीत देयकाची रक्कम भरण्यािाितची कायफवाही गींगापरू 
नगरपररर्देमार्फ त सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
ठाणे महानगरपासलिेमधील स्माटच ससटी 

योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
 (२९) *  ४४००५   श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आसशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.असभमन्य ु पिार (औसा) : सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे शहराच्या स्मा फ् लस्ी प्रकल्पाींतगफत येिारा “इीं्ेललिीं् रान्सपो फ् 
मॅनेिमें् लसस््ीम” (ITS) हा प्रकल्प गेली पाच वर् ेकेवळ कागदोपत्रीच असनू 
या प्रकल्पाींतगफत कोितीही काम ेझालेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी काम े झालेली नसताना सींिींगधत ठेकेदाराला     
दींड आकारण्याऐविी ठािे महानगरपाललकेच्या अगधकाऱयाींनी प्रकल्पासाठी 
ठेकेदाराला २ को्ी ६५ लाख रुपयाींची देयके अदा केली आहेत, हे खरे आहे  
काय, 
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(३) असल्यास, स्मा फ् लस्ी लमशन, नवी ददल्लीच्या सींचालकाींकडून एकूिच ठािे 
स्मा फ् लस्ीतील गरैव्यवहाराींची चौकशी करून २७ िानेवारी, २०२२ पयांत अहवाल 
देण्यािाित आदेलशत करण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहवाल सादर करण्यात आला आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर योिनेत गरैव्यवहार करिाऱयाींची शासनाने चौकशी केली 
आहे काय व त्यानरु्ींगाने सींिींगधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ सशांदे : (१) ठािे महानगरपाललकेमार्फ त “इीं्ेललिी्ं  रान्सपो फ् 
मॅनेिमें् लसस््ीम” या प्रकल्पासाठी मे. केपीएमिी या सींस्थेची प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार म्हिून ननवड करण्यात आली आहे. 
     मखु्य कायफकारी अगधकारी, ठािे स्मा फ् लस्ी याींचेकडून कळपवण्यात 
आल्यानसुार आय्ीएस प्रकल्पाींतगफत ठािे पररवहन सेवेच्या ३४५ िसगाड्याींवर 
िीपीएस व्यवस्था कायाफजन्वत करण्यात आली असनू, प्रवाशाींसाठी “व्हेअर इि 
माय ्ीएम्ी िस” हे मोिाईल ॲप पवकलसत करण्यात आलेले आहे. १२ 
पीएसआय डडस्प्ले व १० एलईडी पॅनलची स्थापना  करण्यात आली असनू 
समुारे ७०० हून अगधक वाहक, चालक व इतर अगधकारी वगफ याींना प्रलशक्षि 
देण्यात आलेले आहे. 
(२) ननपवदेच्या अ्ीीं व शतींप्रमािे एकूि ८ ् प्प्याींपकैी पदहल्या ४ ् प्प्याींच ेकाम 
सरुुवातीच्या काळात पवहीत मदुतीत पिूफ केल्याने त्या कामाींच्या ्प्प्याींनसुार 
ठेकेदारास रु. २,६५,००,०००/- इतकी रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. 
      पढुील ्प्प्यातील उवफरीत काम करताना होिाऱया पवलींिापो्ी 
कीं त्रा्दारास ननयमानसुार दींड आकारण्याची ददनाींक ०३ माचफ, २०२२ रोिी ठािे 
स्मा फ् लस्ीकडून नो्ीस देण्यात आलेली आहे, अस ेमखु्य कायफकारी अगधकारी, 
ठािे स्मा फ् लस्ी याींचेकडून कळपवण्यात आल ेआहे. 
(३), (४) व (५) या सींदभाफत मा.पवधानसभा सदस्य व इतर याींच्या तिारीस 
अनसुरुन आयकु्त, ठािे महानगरपाललका याींचकेडून सपवस्तर खुलासा 
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मागपवण्यात आला असनू त्याींचेकडून ददनाींक २५ रे्ब्रवुारी, २०२२ रोिी खलुासा 
शासनाकड े प्राप्त झाला आहे. सदर खुलाशास अनसुरुन शासन स्तरावरील 
आवश्यक कायफवाही सरुु आहे. 

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

िाडा (जज.पालघर) येथील विविध शासिीय िायाचलयाच्या  
इमारतीांची झालेली दरुिस्था 

 (३०) *  ४३५२४ श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जि.पालघर) येथील पवपवध शासकीय कायाफलयाच्या इमारती िुन्या व 
मोडकळीस आल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीींपकैी काही इमारतीींच्या िाींधकामाला १०० वर्ाांहून 
अगधक काळ लो्ला असल्यामळेु इमारतीच्या छपरावर ताडपत्रीचे आवरि देवनू 
वारींवार दरुुस्ती करावी लागत असल्याचे ननदशफनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकािी कमफचारी िीवमठुीत घेऊन आपले काम करीत 
असल्यामळेु उक्त इमारतीींची तातडीने दरुुस्ती करण्यािाित वा नवीन इमारती 
िाींधण्यािाित शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     वाडा (जि.पालघर) येथील पवपवध शासकीय कायाफलयाच्या इमारतीींपकैी 
प्रामखु्याने पोललस स््ेशन, वाडा व तहलसल कायाफलय, वाडा ही कायाफलये िुन्या 
दगडी िाींधकामाच्या कौलारु इमारतीत आहेत. पावसाळयातील अनतवषृ्ीमळेु 
कौलारु छपरातनू पाण्याची गळती आढळून येत.े 
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(३) िागेच्या उपलब्लधत ेअभावी प्रशासकीय इमारतीच ेिाींधकाम शक्य झालेले 
नाही. सद्यजस्थतीत या इमारतीच्या दरुुस्तीकरीता ननधी प्राप्त असनू आवश्यक 
ती दरुुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली असनू त्वरीत पिूफ करण्याचे ननयोिन 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

नाांदेड ससटी गहृप्रिल्प पररसरातील (जज.पुणे) ररदम गेट सव्हे नां.७६/१ 
मध्ये वििासिाने बेिायदेशीरररत्या िेलेली िकृ्षतोड 

(३१) *  ४०५१७ श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) : सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पिेु जिल््यातील नाींदेड लस्ी गहृप्रकल्प पररसरातील ररदम गे्  िवळ सव्हे 
नीं.७६/१ मध्ये पवकासकाने िेकायदेशीरररत्या वकृ्षतोड केली असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकािी पवकासकाने महानगरपाललकेची कोितीही 
परवानगी न घेता हिारो वकृ्ष िेकायदेशीरपिे तोडल ेअसनू, यािाित आयकु्त, 
पिेु महानगरपाललका याींना ददनाींक २८ िानेवारी, २०२२ रोिी वकृ्षतोड 
झाल्याच्या छायागचत्राींसह ननवेदन प्राप्त झाले असल्याच ेननदशफनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी प्राप्त झालले्या ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती सींिींगधताींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ?   
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) स. नीं. ७६/१ या क्षते्रामध्ये वकृ्षतोड झाललेी नाही. 
तथापप, सदर सवे नींिरच्या नजिक असलेल्या सवे नीं.५६/१ मध्ये अवधै वकृ्षतोड 
झालेली आहे, हे खरे आहे.  
     नाींदेड लस्ी गहृप्रकल्प पररसरातील पाण्याच्या ्ाकीिवळ कॅनॉल 
नजिकच्या दठकािी अवधैररत्या वकृ्षतोड झाली असल्यािाित ददनाींक 
१४/०२/२०२२ रोिी तिार प्राप्त झाललेी आहे. 



46 

      तसेच स्थाननक वतृ्त पत्रामध्ये यािाित िातमी आलेली होती. 
(२) अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झालेले आहे, हे खरे आहे. 
(३) या प्रकरिी पिेु महानगरपाललके मार्फ त ददनाींक २२/०२/२०२२ रोिी तपासिी 
करण्यात आलेली असनू, चौकशीमध्ये खालील िािी आढळून आल्या :- 

 अवधै वकृ्षतोडीिाित प्राप्त झालले्या तिारीच्या अनरु्ींगाने पिेु 
महानगरपाललकेच्या सींिींगधत अगधकाऱयाींमार्फ त स्थळ पाहिी करण्यात 
आली.  

 स्थळ पाहिीत नाींदेड लस्ी पररसरातील  सवे नीं. ७६/१, येथे अवधै 
वकृ्षतोड झाल्याचे आढळून आल ेनाही.  

 तथापप, सदर पररसरातील सवे नीं. ५६/१ येथे समुारे १६ वकृ्षाींची 
अवधैररत्या तोड झाल्याचे ननदशफनास आल ेआहे.   

 या प्रकरिी िागेवरील पवकसन प्रकल्पाचे लसक्यरुर्ी ऑक्रर्सर याींनी 
श्री. अलमत वाल्हेकर व इतर याींच्या पवरुद्ध सींिींगधत पोलीस स््ेशनला 
एन.सी.आर. दाखल केला आहे.  

 यालशवाय श्री.अलमत वाल्हेकर व इतर तसेच सींचालक, मे.नाींदेड लस्ी 
डवे्हलपसफ अाँड कन्स्रक्शन कीं पनी लल., याींना पिेु 
महानगरपाललकेमार्फ त पवनापरवाना वकृ्षतोडीिाित खुलासा सादर 
करण्याच्या अनरु्ींगाने नो्ीस देण्यात आलेली आहे.  

 प्रस्ततु प्रकरिी सखोल चौकशी करुन शासनास अहवाल सादर करण्याच े
ननदेश आयकु्त, पिेु महानगरपाललका याींना देण्यात आलेले आहेत. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
----------------- 

  

भांडारा जजल्हयातील महामागाचच्या िामात झालेली अननयसमतता  
(३२) * ४३६६७ श्री.राज ूिारेमोरे (तमुसर) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल्हयातील मनसर-राम्ेक व्हायाखापा-नतरोडा या राषरीय महामागफ 
(नॅशनल हायव)े िमाींक ७५३ च्या महामागाफचे काम सरुु असनू िवळपास ८० 
्क्के रस्त्याच ेकाम पिूफ झाल ेअसनू सदर महामागाफच्या कडलेा २० गावाींची 
लोकवस्ती आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर महामागाफचे करण्यात येत असलेले िाींधकाम हे यापवूीच्या 
रस्त्याच्या तलुनेत ८ त े १० रू्् उींचस्तरावर करण्यात आल्यामळेु शतेी, 
गावातील रस्त,े नाल्या, शतेाकड े िािारे रस्त,े ॲप्रोच रोड तसेच गावाला 
िोडिारे रस्त ेननकामी झाल्याचे ननदशफनास आल ेआहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गावािवळील प्रवासी ननवारे, नाल्या व पथददव े यािाित 
कोित्याही सोयी-सपुवधाींची व्यवस्था नसल्याच ेतसेच लसमें् रस्त्याींच ेिाींधकाम 
ननकृष् दिाफचे केल ेअसनू रस्त्याला भेगा पडल्याचे ननदशफनास आल ेआहे हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामाींत सींिींगधत कीं त्रा्दार व शासकीय 
अगधकारी याींनी मोठया प्रमािात अननयलमतता व आगथफक गरैव्यवहार केल्याच्या 
तिारी शतेकऱयाींनी केल्या असनू त्यािाित स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ८ 
सप् े्ंिर, २०२१ रोिीच्या पत्रान्वये मा.सावफिननक िाींधकाम मींत्री याींचेकड ेननवेदन 
ददल ेआहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(६) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
सदर महामागाफच े ९५ ्क्के काम पिूफ झाले असनू महामागाफच्या कडलेा १५ 
गावाींची लोकवस्ती आहे. 
(२) सदर राषरीय महामागाफच्या कडलेा असलेल्या गावाकडील रस्त ेव अप्रोच रोड 
हे करारनाम्याच्या तरतदुीनसुार व IRC मानकानसुार तयार करण्यात आल े
आहेत.  त्यानसुार सदर दठकािच्या लसमें् रस्ता िाींधकामाची उींची लगतच्या 
िलमनीच्या पातळीपके्षा समुारे चार त ेपाच रू्् उींच आहे व िथेे ताींत्रीकष्ष्या 
रस्त्याची grade व profile लमळपविे आवश्यक होत ेअशा काही दठकािी आठ 
त ेदहा रू्् उींच आहे. 
    तसेच नाल्याींकड ेव शतेाींकड ेिािा-या रस्त्यावर आवश्यकतपे्रमािे पोचमागफ 
तयार करुन देण्यात आल ेअसनू कीं त्रा्ामधील तरतदुीचे दठकािी कााँक्रि् नालीच े
िाींधकाम करण्यात आल ेआहे. याखेरीि आवश्यकतनेसुार व मागिीप्रमािे ९०० 
मी.मी.व्यासाचे पाईप ् ाकून शतेकऱ याींसाठी पोचमागाफचे िाींधकाम करण्यात आल े
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आहे. त्यामळेु प्रश्नाींक्रकत नमदू रस्त ेव नाल्या ननकामी झाल ेआहेत, ही िाि 
खरी नाही. 
(३) प्रकल्पाच्या मींिूर वावानसुार गावािवळील प्रवासी ननवारे, पावसाळी नाल्या 
व पथददव ेइ.िाींधकामे पिूफ करण्याींत आली आहेत. 
      तसेच सदर राषरीय महामागाफच्या कामाचा दिाफ ननकर्ानसुार असल्याची 
खात्री प्रागधकृत अलभयींता याींचेमार्फ त करण्यात येत आहे. तथापी  सदर 
महामागाफच्या तरुळक दठकािी भेगा पडल्याची िाि खरी आहे. परींत ु भेगा 
पडलेल्या दठकािची कीं त्रा्दारामार्फ त त्याींच्या खचाफने पॅनेल काढून नव्याने 
िाींधकाम तसेच आवश्यक दरुुस्ती करण्याींत येत आहे. 
(४) मा.स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २३.०९.२०२१ च्या पत्रान्वये अशा 
आशयाच्या तिारीचे ननवेदन ददल ेहोत,े हे खरे आहे. 
(५) अन.ुि.२ व ३ च्या उत्तरामध्ये नमदू करण्यात आल्यानसुार कायफवाही 
करण्यात येतआहे. 
    तसेच प्रस्ततु कामाच्या अनरु्ींगाने ददनाींक १२.१०.२०२१ रोिी मा.राज्यमींत्री 
महोदय, सा.िाीं.(सावफिननक उपिम वगळून) याींच्या अध्यक्षतखेाली सींिींगधत 
लोकप्रनतननधीींसमवेत िठैक होऊन त्यामध्ये झालेल्या चचेनसुार कायफवाही 
करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
गहृप्रिल्पातील दबुचल घटिाांसाठी राखीि असलेली घरे ननयमबा्य विक्री 

िरुन ठाणे येथील वििासिाने िेलेला आधथचि गैरव्यिहार 
 (३३) *  ३९६५१ श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडा अगधननयमानसुार िाींधकाम प्रकल्पातील ४ हिार चौरस लम्रपके्षा 
अगधक िाींधकाम असलले्या प्रकल्पातील आगथफक दलुफि घ्काींसाठी २० ्क्के 
राखीव ठेवण्यात आलेली प्लॅद्नम हेरर्ेि प्रकल्पातील ३१ घरे ठािे येथील 
श्री.दशफन सागर नावाच्या पवकासकाने कोकि मींडळाला (म्हाडाला) न देता 
परस्पर पविी करुन म्हाडा ननयमाचा भींग करुन आगथफक गरैव्यवहार केल्याच े
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, दोर्ी पवकासकाींवर कारवाई करुन त्याने परस्पर पविी केलेली 
२० ्क्के राखीव घराींचे हस्ताींतरि व्यवहार रद्द करुन सदरहू घरे म्हाडाच्या 
ताब्लयात देण्याच्या ष्ष्ीन ेअद्याप शासनाने कोिती कारवाई केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, वसई, पवरार, कल्याि, डोंबिवली आणि नवी मुींिई महानगरपाललका 
क्षेत्रातील व कोकि मींडळातील अद्यापपयांत, क्रकती पवकासकाींनी २० ्क्के 
राखीव को्याअींतगफत घरे म्हाडाच्या ताब्लयात न देता अगधननयमाींच ेउल्लींघन 
करुन पविी केल्याचे ननदशफनास आल ेआहे, 
(४) असल्यास सदरहू सींिींगधताींपवरुद्ध शासनाने कोिती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 

डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) याप्रकरिी कोंकि गहृननमाफि व क्षेत्रपवकास मींडळ याींनी ठािे 
महानगरपाललकेला ददनाींक १६/१२/२०२० च्या पत्रान्वये कळपवल े आहे.  
त्याआधारे ठािे महानगरपाललकेने सींिींगधत पवकासकाींपवरुध्द कासारवडवली,  
ठािे पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल केला आहे.  तसेच, सदर प्रकरिी गहृननमाफि 
पवभागामार्फफ त सखोल चौकशी करण्यात येत आहे . 
(३) अस ेननदशफनास आले नसल्याचे म्हाडाने कळपवल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
ठाणे महानगरपासलिा क्षेत्रात मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने 

भाडतेत्िािरील उभारण्यात आलेल्या सदननिेच्या िाटपात िेलेला गैरव्यिहार 
(३४) * ३८६४१ श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) : सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे महानगरपाललका क्षेत्रात मुींिई महानगर प्रदेश पवकास प्रागधकरिान े
(MMRDA) भाडतेत्वावरील योिनेअींतगफत सदननकाींची उभारिी केली असनू या 
सदननका मुींिई महानगर प्रदेश पवकास प्रागधकरिाने पाललकेकड ेवगफ केल्यानींतर 
ददवा येथील भाडतेत्त्वावरील योिनेतील सदननकाींच्या वा्पात गरैव्यवहार झाला 
असल्याचे ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरिी िनाव् दस्ताऐवि, तािा पावती तसेच िायोमेरीक 
सव्हे या आधारे हा गरैव्यवहार झाला असनू, या प्रकरिात ठािे 
महानगरपाललकेतील अगधकाऱयाींचा समावेश असल्याचा सींशय असल्याने याचा 
शोध घेण्यासाठी महापौराींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी सलमती गठीत करण्यात 
येऊन सींिींगधताींवर कारवाई करण्याची मागिी लोकप्रनतननधी याींनी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी आठवडाभरात ननिफय घेतला नाही तर 
महानगरपाललकेसमोर िेमदुत उपोर्ि/आींदोलन सरुू करण्यात येईल असा 
इशाराही ठािे महानगरपाललकेला ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मागिीच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानरु्ींगाने सींिींगधत प्रकरिातील दोर्ीींपवरोधात 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ॽ 
  

श्री. एिनाथ सशांदे : (१), (२) व (३) मुींिई महानगर प्रदेश पवकास प्रागधकरिाच्या 
(MMRDA) भाडतेत्वावरील योिनेअींतगफत सदननकाची उभारिी केली असनु, 
सदर सदननका ठािे महानगरपाललकेकडून धोकादायक इमारत िागधत / प्रकल्प, 
रस्ता रुीं दीकरि िागधत याींना तात्परुत्या स्वरुपात उपलब्लध करुन देण्यात येतात. 
       सदर प्रकरिी मुींब्रा पोललस स््ेशन येथे गनु्हा दाखल झाला होता. 
तद्नींतर, पवरोधी पक्षनेता, ठािे महानगरपाललका याींनी आयकु्त, ठािे 
महानगरपाललका याींना पत्र ददल.े सदर पत्रात त्याींनी याप्रकरिी महापौर, 
पदागधकारी व आयकु्त याींची एक चौकशी सलमती गठीत करावी  व सदर 
सलमतीचा अहवाल आगामी सवफसाधारि सभेसमोर सादर करावा. तसेच येत्या 
आठ ददवसाींत चौकशी सलमती गठीत न केल्यास महापाललका भवनासमोर 
िेमदुत आींदोलन करिार असल्याची िाि पत्रात नमदु केली होती.    
      तसेच मुींब्रा पोललसाींच्या तपासात सदरहु आरोपीकडून िनाव् दस्तऐवि, 
तािापावती प्राप्त झाली असल्याचे ठािे महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
(४) सदर गनु्हयािाित मुींब्रा पोललसाींमार्फ त एस.आय.्ी स्थापन करण्यात आली 
असनू, सदर एस.आय.्ी मार्फ त चौकशी सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
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िणििली (जज.ससांधुदगुच) येथे िलमठ-तरांदळे-भरणी या  
मुख्य रस् त् याची झालेली दरुिस्था 

 (३५) * ४३३६९ श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) किकवली (जि.लस ींधदुगुफ) येथ ेकलमठ-तरींदळे-भरिी या मखु्य रस् त् यावर 
िागोिागी मोठे खड्ड े पडून सींपिूफ रस्त े खड्डमेय झाल े असनू डाींिर 
उखडल्यामळेु रस् त् याची  दरुवस्था झाली असनू वाहनचालकाींना िीव मठुीत 
धरुन प्रवास करावा लागत आहे सातत्याने होिारे अपघात व त्यामळेु होिारी 
मनषुयहानी व पवत्तहानी यािाित गाींभीयाफने पवचार करुन अनेक गावच्या 
ग्रामस्थाींनी सदरहू रस्त्याच ेमिितुीकरि, खडीकरि व डाींिरीकरि करण्याची 
मागिी गले्या ५ वर्ाांपासनू सातत्याने ननवेदन े देऊन व आींदोलने करुन 
पाठपरुावा केल्यामळेु  सदर रस्त्याच्या पनुिाांधिीच्या कामाची दोन वर्ाांपवूी 
ननपवदा कायाफरींभ आदेश काढण्यात आल ेअसनू सधु्दा कामास सरुुवात झालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याच्या कामात होत असलेला पवलींि व रस्ता 
ददवसेंददवस वाहतकुीस अत्यींत धोकादायक झाल्याने सदर रस्त् याच्या 
पनुिाांधिीची तिार करुनही ४ ददवसाींत काम सरुु झाल ेनसल्यास रस्ता रोको 
आींदोलन करण्यात येईल अशा इशाऱ याचे एक सपवस्तर ननवेदन श्री.लमलल ींद 
मेस्त्री व अन्य ग्रामस्थाींनी ददनाींक २५ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 
कायफकारी अलभयींता, सावफिननक िाींधकाम पवभाग, किकवली याींना पनु्हा सादर 
करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू कलमठ-तरींदळे-भरिी या मखु्य रस्त्याच्या पनुिाांधिीचे 
काम पवनापवलींि हाती घेऊन पिूफ करण्याच्या ष्ष्ीन ेशासनाने कोिती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 

श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. या कामाचे कायाफरींभ आदेश माहे िून, 
२०२१ मध्ये देण्यात आलेले असनू सद्यजस्थतीत काम प्रगतीत आहे. 
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(२) या पवर्यािाित ग्रामपींचायत कलमठ, ता.किकवली याींचे ददनाींक 
२१/०१/२०२२ चे पत्र प्राप्त आहे. 
(३) सदरचे काम िून २०२२ पयांत पिुफ करिेचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल्हयातील हायब्रीड अॅन्युईटी अांतगचत होत  

असलेल्या रस्त्याांच्या िामाबाबत 
 (३६) * ४३५१६ श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.नामदेि ससाने 
(उमरखेड) :  सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हयात हायब्रीड अॅन्यईु्ी अींतगफत िवळपास ११७५ को्ी 
रुपयाींची सहा काम े सरुु असनू त्यामध्ये दारव्हा-नेर, कुप्ा, महागाव 
तालकु्यातील खडका, गुींि रस्ता तर पसुद तालकु्यातील शेंिाळपप ींपरी रस्त्याींचा 
समावेश आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या कामाींना सन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान सरुु 
करण्याचे आदेश देण्यात आल ेअसनू सदर रस्त्याींची काम े दोन वर्ाफत पिूफ 
करायची होती परींत ुमाचफ मदहन्यात मदुत सींपली तरी काम ेपिूफ झाली नाहीत हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या दरुवस्थेमळेु वाहनधारकाींना होिारा त्रास व 
रस्त्याींवर होिाऱया अपघाताच्या घ्नाींची दखल घेत सावफिननक िाींधकाम 
पवभागाच े मखु्य अलभयींता याींनी पाहिी करुन कीं त्रा्दार ईगल कीं पनीला 
रस्त्याींची काम ेतात्काळ मागी लावण्यािाित आदेश ददल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्त्याींवरील खडड्याींमळेु अनेकाींचे िळी िात असनू 
अपघातात लाडखेड येथील एका मदहलेचा मतृ्य ूझाल्याने स्थाननक लोकाींमध्ये 
असींतोर्ाचे वातावरि ननमाफि झाल ेअसनू सींिगधत कीं त्रा्दारासह अगधकाऱयाींवर 
कारवाई करण्यात यावी अशी स्थाननक लोकाींकडून मागिी केली िात आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी चौकशी करुन रस्त्याच ेकाम तातडीने करुन 
घेण्यािाित कोिती कायफवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
   कोपवड-१९ च्या प्रादभुाफवामळेु कामाच्या भौनतक प्रगतीवर पररिाम झालेला 
आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
   सदर अपघात वाहनचालकाच्या ननषकाळिीपिामळेु झालेला असनु सींिींधीत 
कीं त्रा्दारावर व अगधकाऱयावर कायफवाही करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) हायब्रीड ॲन्यईु्ी अींतगफत काम प्रगतीपथावर असनू नोव्हेंिर-२०२२ पयांत 
काम पिुफ करण्याचे ननयोिन आहे. 

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

मुांबई ि उपनगरातील रात्रशाळाांच्या समस्याांबाबत 
 (३७) * ४११५६ श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), डॉ.भारती लव्हेिर 
(िसोिा) : सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) मुींिई व उपनगरात १८६ रात्रशाळा कायफरत असनू यातील िवळपास ९० 
रात्रशाळा मुींिई महानगरपाललकेच्या इमारतीींमध्ये भरत असनू उवफररत रात्रशाळा 
भाड्याच्या इमारतीींमध्ये भरत आहेत परींत ुसन २००४ पासनू वेतनेतर अनदुान 
या शाळाींना िींद झाल्याने या शाळाींसमोर आगथफक समस्या ननमाफि झाली 
असल्याची िाि माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रात्रशाळाींमधून लशकलेल ेदोन पवद्याथी राज्याच्या मखु्यमींत्री 
पदापयांत पोहोचले असनु अनेक िि उच्च पदावर कायफरत असतानाही या 
रात्रशाळा नोकर भरती, पोर्क आहार तसेच लशषयवतृ्ती आदी महत्त्वाच्या 
योिनाींच्या लाभापासनू अद्याप वींगचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पवद्याथ्याांची गरि ओळखून रात्र कननषठ महापवद्यालये व रात्र 
महापवद्यालये ही रात्र शाळाींना िोडून सरुू करून रात्रीच ेलशक्षि घेण्याची सींधी 
गरीि व गरिू पवद्याथ्याांचे िीवनच िदलनू ् ाकत असताना या शाळाींना वींगचत 
ठेवण्याची सवफसाधारि कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, रात्रशाळाींच्या समस्या सोडपवण्यासाठी पिूफवेळ कायमस्वरूपी 
लशक्षकाींची ननयकु्ती करिे, लशक्षकेतर व सवफ ररक्त पदे भरिे, वेतनेतर अनदुान 
देिे, भाड ेमार् करिे आणि इतर मलुभतू सोयीसपुवधा देण्यासाठी शासनाने 
कोिती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
     खािगी सींस्थाच्या शाळाींना शासन ननिफय ददनाींक १९ िानेवारी, २०१३ 
अन्वये वेतनेत्तर अनदुान देण्यात येत.े त्यात इमारत भाड ेव दरुुस्ती समापवष् 
आहे. 
(२), (३) व (४) कें द्र शासनाच्या मागफदशफन सचूना नसूार शासकीय व स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थाींच्या शाळा, अनदुाननत शाळेतील इ १ त े ८ वी मधील 
पवद्याथ्याफकरीता शालेय पोर्ि आहार योिनेची अींमलििाविी सरुू आहे. 

कें द्र व राज्य शासनाच्या धोरिानसुार या शाळाींतील पवद्याथ्याांना लशषयवतृ्ती 
योिना लाग ूआहे.  
     चाल ूशकै्षणिक  वर्ाफत शासन ननिफय, ददनाींक ३ सप् े्ंिर, २०२१ व ददनाींक 
२ नेाव्हेंिर, २०२१ अन्वये वतेनेत्तर अनदुान पवतरीत करण्यात आल ेआहे.  
      तसेच, रात्र शाळेिाित परीपिूफ धोरि ननजश्चत करण्यासाठी शासन 
ननिफय दद.१७/०१/२०२२ अन्वये सलमती गदठत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील बाांधिाम व्यािसानयिाांनी ग्राहिाांच ेमुद्राांि  
शुल्ि न भरता िेलेली र्सिणूि 

 (३८) *  ४१९८७ श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इमारत क्रकीं वा ननवासी प्रकल्प उभा करताना भरावयाच्या प्रीलमयम शलु्कात 
सवलत देऊन त्या मोिदल्यात ग्राहकाींचे मदु्राींक शलु्क स्वतः भरण्याची ग्वाही 
देऊनही त्याचा िोिा ग्राहकाींवर ्ाकून िाींधकाम व्यवसानयकाींनी ग्राहकाींची तीन 
हिार को्ी रुपयाींची र्सविकू केल्याचा आरोप मुींिई ग्राहक पींचायतने करुन या 
सींपिुफ प्रकरिाची सखोल चौकशी करण्याची मागिी महारेरा (महाराषर ररअल 
इस््े् ननयामक प्रागधकरि) याींच्याकड े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यासमुारास केल्याचे ननदशफनास आल ेआहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवासी प्रकल्प भरताना मकु्त मोिदला (र्ाींजििल) च्ईक्षेत्र 
ननदेशकाींसाठी िाींधकाम व्यवसानयकाींना प्रीलमयम शलु्क (अगधमलू्य) भरावे 
लागत.े या शलु्कात सन २०१९ मध्ये राज्य सरकारकडून २५ ्क्के सवलत 
देण्यात आली. त्यानींतर रे्ब्रवुारी २०२१ मध्ये या ननिफयाला वर्फभराची मदुतवाढ 
देत सवलत ५० ्क्के केली. मात्र या सवलतीचा लाभ घेिाऱया पवकासकाींनी घर 
क्रकीं वा फ्लॅ् पविी पो्ीचा मदु्राींक शलु्क भरिा पवकासकाम ेस्वतः करावा अस े
राज्य शासनाने आदेशात म्ह्ले असनूही पवकासकाींनी मात्र प्रीलमयम शलु्काची 
सवलत तर घेतली पि ग्राहकाने मदु्राींक शलु्क भरलेलेच नाही त ेपवकासकाींनी 
ग्राहकाींकडूनच वसलू केल ेआहे असा आरोप मुींिई ग्राहक पींचायतने केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, िाींधकाम व्यावसानयकाींनी अशाप्रकारे प्रीलमयममध्ये सवलत 
घेतल्याचे त्याींच्या सींकेतस्थळावर िाहीर करिे आवश्यक आहे त्यानींतर 
ग्राहकाींच्या मदु्राींक शलु्काचा भरिा स्वतः करून ग्राहकाींना तसे प्रमािपत्र द्यावे 
व मदु्राींक शलु्काचा भरिा केलेल्या ग्राहकाींची यादी कीं पनीच्या सींकेतस्थळावर 
प्रकालशत करून त्यानींतर ती यादी महारेराकड ेिमा करावी अस ेयासींिींधीत 
आदेशात नमदू केलेले असतानाही िवळपास एकाही पवकासकाने ग्राहकाींना हा 
लाभ ददलेला नाही. यामळेु सींपिूफ महामुींिई क्षते्रात तीन हिार को्ी रुपयाींची 
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र्सविूक झाल्याचा प्राथलमक अींदाि मुींिई ग्राहक पींचायतीने व्यक्त केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींिई ग्राहक पींचायतने महारेराला केलेल्या सदरहू तिारीच्या 
अनरु्ींगाने शासनाने सखोल चौकशी केली आली आहे व त्यानरु्ींगाने दोर्ीींवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) अध्यक्ष, मुींिई ग्राहक पींचायत याींच्याकडून ननवेदन 
प्राप्त झाल ेहे खरे आहे. परींत ूसदर पत्रात तीन हिार को्ी रूपयाींचा उल्लखे 
नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
   अध्यक्ष, मुींिई ग्राहक पींचायत याींच्याकडून ननवेदन प्राप्त झाल ेहे खरे आहे. 
परींत ूसदर पत्रात तीन हिार को्ी रूपयाींचा उल्लेख नाही. 
(४) महाराषर स्थावर सींपदा ननयामक प्रागधकरिाकड े अधफन्यानयक स्वरुपाच े
काम पार पाडले िात.े महाराषर स्थावर सींपदा ननयामक प्रागधकरिाकड े
नोंदिीकृत प्रकल्पातील ग्राहकाींना प्रकल्पापवर्यी काही तिार असेल तर सदर 
ग्राहक ननयमाींनसुार ऑनलाईन तिार दाखल करु शकतात. सदर तिारीवर 
महाराषर स्थावर सींपदा ननयामक प्रागधकरिाकडून सनुाविी घेऊन ननिफय/ 
आदेश पाररत केले िातात, अस ेप्रागधकरिाच्या अहवालात स्पष् केल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जोगेश्िरी पजश्चम द्रतुगती (मुांबई) महामागच येथील उड्डाणपुलाच्या 
मोिळया जागेत उद्यान बाांधण्याबाबत 

 (३९) * ४२४१७ श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच) : सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील िोगेश्वरी येथील पजश्चम द्रतुगती महामागफ, िोगेश्वरी वाहतकू 
पोलीस चौकी, लसप्झ गे्  िमाींक ३ समोर, िेव्हीएलआर, आरे िींक्शन, पजश्चम 
द्रतुगती महामागफ, ओिरॉय मॉल, पजश्चम द्रतुगती महामागफ येथील 
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उड्डािपलुाच्या मोकळया िागेत मोठया प्रमािात अनगधकृत िाींधकाम े होत 
आहेत तसेच तथेे अनेक नादरुूस्त वाहने अनगधकृतररत्या उभी करण्यात येत 
असल्याने या मागाफवरून प्रवास करताना वाहतकु कोंडी ननमाफि होत असल्याच े
माहे िून, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या उड्डािपलुाखाली अनगधकृत िाींधकाम करून वास्तव्यास 
असलेले लोक त्याींचे प्रात:पवधी याच पररसरात करीत असल्याने सदरहू पररसरात 
घािीचे साम्राज्य ननमाफि होवनू नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमाफि 
झाल्याची िाि ननदशफनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू उड्डािपलुाखालील अनगधकृत िाींधकाम े तातडीने 
ननषकालसत करून तसेच या िागेवर अनगधकृतररत्या उभी करण्यात आलेली 
िुनी व नादरुूस्त वाहने ह्वनू या उड्डािपलुाखालील िागेच े सशुोलभकरि 
करुन आकर्फक रचनेची उद्याने िाींधून ती िनतकेररता खुली करण्याकररता 
आवश्यक त्या ननधीची तरतदू करण्याची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.पालकमींत्री, मुींिई उपनगर याींचेकड ेमाहे िून, २०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान 
लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ननवेदनाचे अनरु्ींगाने या दठकािी उद्याने िाींधण्याकररता 
आवश्यक तो ननधी उपलब्लध करून देण्यािाित शासनाने कोिती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ सशांदे : (१) पजश्चम ष्तगती मागाफवरील िे.व्ही.एल.आर. 
उड्डािपलुाखाली वाहतकु पवभागाची पोलीस चौकी असनू वाहतकु पवभागामार्फ त 
रस्त्यावरील अनगधकृत वाहने व िींद पडलेली वाहने आिुन उड्डािपलुाखाली 
ठेवण्यात येतात. तसेच, िे.व्ही.एल.आर., आरे व ऑिेरॉय मॉल िवळील 
उड्डािपलुाखाली मेरो लाईन-७, मेरो लाईन-६, मेरो लसस््ीम याींचे कायाफलय 
मेरो प्रकल्पा सींिींगधत व सींिींगधत स्थापत्य कामे मींिुराची राहण्याची व्यवस्था 
केलेली आहे. तथे ेकुठल्याही प्रकारे अनगधकृत िाींधकाम ेकेलेली नाहीत, अस े
मुीं.म.प्र.पव.प्रा. ने कळपवले आहे. 
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     िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमार्फ त लसप्झ गे्  ि.३ समोर, िे.व्ही.एल.आर. 
उड्डािपलुाखालील िागेच े सौंदयीकरि करण्यात आल े आहे. तसेच, सदर 
दठकािी मोकळया िागेत कोितहेी अनगधकृत िाींधकाम झालेले नाही. परींतू, 
सदर दठकािी काहीवेळा िेघर लोक वास्तव्य करत असल्याचे ननदशफनास आलेले 
आहे, अस ेिहृन्मुींिई महानगरपाललकेने कळपवले आहे.  
(२) पजश्चम द्रतुगती महामागाफवरील िवे्हीएलआर, आरे व ऑिेरॉय मॉल 
िवळील उड्डािपलुाखालील वाहतकु पवभागाची पोललस चौकी, मेरो लाईन-७ व 
मेरो लाईन-६ याींचे कायाफलयानी कमफचाऱयाींसाठी शौचालयाची स्वतींत्र व्यवस्था 
केलेली आहे, असे मुीं.म.प्र.पव.प्रा. ने कळपवले आहे. 
   तसेच, लसप्झ गे् ि.३ समोर, ि.ेव्ही.एल.आर. उड्डािपलुाखालील िागेवर 
काहीवेळा वास्तव्य करिारे िेघर लोक प्रातःपवधीकररता अींदािे ५० त े१०० मी्र 
अींतरावर असलेल्या सावफिननक शौचालयाींचा वापर करतात, अस े िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
(३) व (४) िेव्हीएलआर, आरे व ऑिेरॉय मॉल िवळील उड्डािपलुाखाली मरेो 
लाईन-७ व मेरो लाईन-६ चे कायाफलय व तथेुन काम करण्यात येत.े मेरो 
लाईन-७ व मेरो लाईन-६ चे काम पिुफ होईपयांत तथे ेसदरहू कायाफलय व मिुराींना 
राहण्यासाठी िागचेी आवश्यकता आहे. 
    उड्डािपलुाखालील िागेवर आकर्फक रचनेची उड्डाने िाींधुन ती 
िनतकेररता खुली करण्याकररता आवश्यक त्या ननधीची तरतदु करण्याची 
मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.पालकमींत्री, मुींिई उपनगर याींचेकड े
माहे िुन, २०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे केल्यािाित या 
कायाफलयास अस ेननदशफनास आल ेनसल्याचे मुीं.म.प्र.पव.प्रा. ने कळपवले आहे. 
     परींत,ु मुीं.म.प्र.पव.प्रा. ने ददनाींक २०/०२/२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये आरे 
िींक्शन, पजश्चम द्रतुगती महामागफ, ऑिेरॉय मॉल, पजश्चम महामागफ या 
उड्डािपलुाखालील मोकळी िागा सशुोलभकरिाकररता मे.ऑिेरॉय ररयल््ी याींना 
वा्प करण्यात आली आहे, अस ेिहृन्मुींिई महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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



59 

उस्मानाबाद नगरपररषदेतील रस्त्याची िामे िरण्याबाबत 

 (४०) * ४२४५१ श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (तळुजापरू) : सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानािाद नगरपररर्देमध्ये भयुारी ग्ारे व रस्त ेयासाठी शासनाकडून 
सन २०२१-२२ मध्ये ननधी मींिूर झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रभाग ि.६ मधील िोंिल ेहनमुान चौक त ेिाशी नाका 
रस्ता हा अत्यींत रहदारीचा असनू तथेील रस्त्याची दरुवस्था झालेली आहे तसेच 
या रस्त्यावरील उडिाऱया धुळीमळेु नागररकाींना श्वसनाचा त्रास होत असनु 
प्रवासाचाही त्रास मोठ्या प्रमािात होत असनु येथे अपघाताची सींख्याही वाढली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी नगर पररर्देअींतगफत भयुारी ग्ारे मींिूर असताींना 
शहरातील प्रभाग ि.६ मध्ये िोंिल ेहनमुान त ेिाशी नाक्यापयांत रस्त्याींच्या 
लगत ग्ाराच ेिाींधकाम केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन या पररसरातील 
नागररकाींना प्रवास सखुकर व्हावा व शासनाच्या ननधीचा योग्य व वळेेत वापर 
व्हावा यासाठी येथील रस्त्याचे काम करण्यािाित शासनाने कोिती कायफवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ सशांदे : (१) महाराषर सवुिफ ियींती नगरोत्थान महालभयान 
योिनेंतगफत उस्मानािाद शहराच्या मलननस्सारि (्प्पा-१) प्रकल्पास तसेच 
वलैशष्यपिुफ पवशरे् अनदुान योिनेंतगफत रस्त्याींच्या कामाींना मान्यता देण्यात 
आली आहे हे खरे आहे.  
(२) प्रभाग ि.६ मधील िोंिल ेहनमुान चौक त ेिाशी नाका हा रस्ता सजुस्थतीत 
नसल्याचा तसेच, नागरीकाींच्या सोईसाठी रस्त्याची डागडूिी व दरुूस्ती त्वरीत 
करण्यात येत असल्याचा अहवाल मखु्यागधकारी, उस्मानािाद याींनी सादर केला 
आहे.  
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(३) नगरोत्थान योिनेंतगफत उस्मानािाद नगरपररर्देकरीता प्रकल्प डडसेंिर, 
२०२१ मध्ये मींिूर करण्यात आला आहे. मात्र हद्दवाढ योिनेंतगफत प्रभाग ि.६ 
मधील िोंिल े हनमुान त े िाशी नाका पयांत रस्त्याींच्या लगतच्या नालीच े
िाींधकाम त्यापवुीच म्हििे सन २०२० मध्ये पिुफ करण्यात आल ेआहे. 
(४) व (५) ज्या शहरामध्ये पािी परुवठा / मलननस्सारि प्रकल्प रािवले िात 
असतील अशा शहराींमधील रस्त्याींची कामे ठरावीक क्षेत्रात पािीपरूवठा / 
मलननस्सारि प्रकल्पाशी सींिींगधत काम ेकरण्यािाितच्या सचूना शासन ननिफय 
ददनाींक ११ मे, २०१७ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 
     त्यामळेु उस्मानिाद नगरपररर्देस मींिूर मलननस्सारि प्रकल्पाची 
ठरावीक क्षेत्रात काम ेपिुफ झाल्यानींतर त्या त्या क्षेत्रातील  रस्त्याची काम ेहाती 
घेण्याचे उस्मानािाद नगरपररर्द याींचे ननयोिन  आहे. 

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगािडून जाहीर िरण्यात आलेल्या िृषी सेिा 
मुख्य परीक्षेच्या निीन अभ्यासक्रमाचा रे्रविचार िरण्याबाबत 

 (४१) * ४४०१० श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आसशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), 
श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.असभमन्य ुपिार (औसा) : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर लोकसेवा आयोगामार्फ त घेतल्या िािाऱया महाराषर रािपबत्रत 
ताींबत्रक सेवा सींयकु्त परीक्षाींतगफत होिाऱया कृर्ी सेवा मखु्य परीक्षेचा नवीन 
अभ्यासिम ददनाींक ११ रे्ब्रवुारी, २०२२ रोिी आयोगाच्या सींकेतस्थळावर 
प्रलसद्ध करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २२ एपप्रल, २०१९ रोिीच्या शासन ननिफयानसुार 
िी.एससी. (ऑनसफ) उद्यानपवद्या / वनपवद्या / सामाजिक पवज्ान / 
िी.्ेक.कृर्ी अलभयाींबत्रकी / िी.्ेक. िैवतींत्रज्ान या पवद्याशाखाींच्या पदव्या 
िी.एससी. (ऑनसफ) कृर्ी या पदवीशी समतलु्य समिण्यात आल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, लोकसेवा आयोगाने िाहीर केलेल्या उपरोक्त अभ्यासिमात 
िी.एससी. (ऑनसफ) कृर्ी या पदवी अभ्यासिमाला झकुत ेमाप देण्यात आल े
असनू पेपर १ व २ लमळून ४०० गिुाींपकैी साधारितः त्या अभ्यासिमाचे समुारे 
२४८ गिु व िी.्ेक.(ऑनसफ) कृर्ी अलभयाींबत्रकी पदवी अभ्यासिमाच ेसमुारे १३६ 
गिु अस े भाराींकन ननजश्चत करण्यात आल े असनू या १३६ गिुाींमध्येही 
सवफसाधारि कृर्ी पवर्यक अभ्यासिमाचा समावेश असनू ननव्वळ कृर्ी 
अलभयाींबत्रकी अभ्यासिमाच ेम्हिता येतील अशा केवळ १६ गिुाींचाच समावेश 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामळेु िी.्ेक. (ऑनसफ) कृर्ी अलभयाींबत्रकी शाखेतील 
पवद्याथ्याफवर अन्याय होिार असल्यामळेु तसेच कृर्ी पवभागामधील 
शतेकऱयाींच्या दहताच्या अनेक योिनाींचे स्वरूप िी.्ेक. (ऑनसफ) कृर्ी 
अलभयाींबत्रकी अभ्यासिमाशी ननगडीत असल्याच्या वस्तजुस्थतीचाही पवचार 
करून, परीक्षाींच्या तारखा िाहीर होण्यापवूी, या अभ्यासिमाचा पनुपवफचार 
करावा, अशा आशयाचे ननवेदन महाराषर राज्य कृर्ी अलभयाींबत्रकी सींघ्नेने 
महाराषर लोकसेवा आयोगाकड ेमाहे रे्ब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ददल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरिी कोिती कायफवाही करण्यात आली आहे तसेच   
सवफ सींिींगधत पवद्याशाखाींच्या पवद्याथ्याांना समान न्याय लमळण्यासाठी 
अभ्यासिमाचा रे्रपवचार करण्याच्या ष्ष्ीने आयोगाने कोिती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) भारतीय सींपवधानाच्या अनचु्छेद ३२० द्वारे लोकसेवा आयोगाची काये 
पवदहत केली असनू सदर काये कोित्याही िाहय दिावापवना ननकोप व 
पारदशफकपिे पार पाडण्याकररता उगचत कायफपध्दतीचा अवलींि करण्याचे सींपिूफ 
अगधकार आयोगास आहेत. महाराषर लोकसेवा आयोगास असिाऱ या सदर 
अगधकाराच्या आधारे त्याींनी कृर्ी सेवा सींवगाांच्या परीक्षेचा अभ्यासिम वेळोवेळी 
त्याींच्या स्तरावर ननधाफरीत केला आहे. सदर अभ्यासिमात २०१६ मध्ये 
आयोगाने त्याींच्या स्तरावरुन काही सधुारिा केल्या. तद्नींतर अनेक उमदेवाराींनी 
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सदर अभ्यासिम सधुाररत करण्यािाित आयोगाकड े ननवेदन े सादर केली. 
आयोगास प्राप्त झालेली सवफ अलभवेदने तसेच अभ्यासिमािाित या पवर्यातील 
तज्ाींचे अलभप्राय पवचारात घेऊन आयोगाने त्याींच्या स्तरावर ननिफय घेऊन कृपर् 
सेवा मखु्य परीक्षचेा नवीन अभ्यासिम ददनाींक ११ रे्ब्रवुारी, २०२२ रोिी 
सींकेतस्थळावर प्रलसध्द केला. 
(५) आयोगाने त्याींच्या स्तरावर सधुाररत अभ्यासिम प्रलसध्द करण्यापवूीची 
प्राप्त झालेली सवफ अलभवेदने पवचारत घेऊन मा.आयोगाने कृर्ी सेवा      
मखु्य परीक्षेचा अभ्यासिमािाित िािीवपवूफक ननिफय घेऊनच सदर 
अभ्यासिम आयोगाच्या सींकेतस्थळावर प्रलसध्द केला आहे. सदर 
अभ्यासिमात रे्रपवचार करण्याचा सध्या आयोगाचा मानस नाही. 

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

िुलाच (पजश्चम) मुांबई येथील महानगरपासलिेची शौचालये  
जमीनदोस्त िरुन अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

(४२) *  ४११५७  श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा) :  सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींिई शहरातील कुलाफ पजश्चमकेडील लाल िहादरु शास्त्री मागाफलगतच्या 
मायकल शाळेमागे असलेली मुींिई महानगरपाललकेची शौचालये िमीनदोस्त 
करून त्या िागी अनगधकृत िाींधकाम केल ेिात असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी भमूार्ीयाींनी रातोरात शौचालये िमीनदोस्त करुन 
त्यािागी अनगधकृत िाींधकाम े सरुु करण्याच्या उद्देशाने िलमनीच्या िािूने 
दहरव्या रींगाच ेआच्छादन लावण्यात आल ेआहे तसेच िाींधकामासाठी वापरण्यात 
येिारे लोखींडी सादहत्य मोठया प्रमािात आिण्यात आल ेअसनू या िागेवर 
कब्लिा करण्याचा प्रयत्न होत असताना महापाललका प्रशासनाकडून सदरहू 
अनगधकृत िाींधकामापवरोधात आिलमतीस कोितीही कारवाई करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी होत असलेल्या अनगधकृत िाींधकामासींदभाांत एल 
वॉडफच्या सहाय्यक आयकु्ताींशी तथेील नागररकाींनी सींपकफ  साधून पवनापवलींि ठोस 
कारवाई करण्याची मागिी माहे डडसेंिर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान केली 
असनू तत्सींदभाफत काहीच दाद लमळत नसल्याने नागररकाींची मोठ्या प्रमािात 
गरैसोय होत असनु नारािी व्यक्त करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सवफ सींिगधत दोर्ीींपवरुद्ध कारवाई करण्यािाित तसेच 
सदरहू दठकािी शौचालय िाींधून देण्यािाित कोिती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री.एिनाथ सशांदे : (१), (२), (३) व (४) लाल िहादरू शास्त्री मागाफलगतच्या 
मायकल शाळेमागील शौचालये िमीनदोस्त केल्यािाित िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेकड ेदरूध्वनीद्वारे प्राप्त झालले्या तिारीस अनसुरुन केलेल्या 
स्थळपाहिीत, सदर खािगी िागेवरील ८ शौचकुपे असलेले सावफिननक 
शौचालय अींदािे १५ त े२० वर्ाांपवूी म्हाडा प्रागधकरिामार्फ त िाींधण्यात आल्याचे 
व सदर सावफिननक शौचालय मागील ४ त े५ वर्ाांपासनू वापरात नसल्याने िींद 
अवस्थेत असल्याचे चौकशीअींती िहृन्मुींिई महानगरपाललकेस कळल.े 
     सदर शौचालय अनगधकृतपिे िमीनदोस्त करुन त्यादठकािी कुीं पिाच े
िाींधकाम सरुु केल्यािाित पवनोिा भावे नगर पोलीस स्थानक, कुलाफ (पजश्चम) 
याींना सींिींगधत िागा मालकावर महाराषर प्रादेलशक नगररचना अगधननयमातील 
कलम ५२(४३) अन्वये गनु्हा नोंद करण्याकररता ददनाींक २२.१२.२०२१ रोिी 
कळपवण्यात आले आहे.  
      तद्नींतर सींिींगधत िागा मालकाने सदर दठकािी पनु:श्च अनगधकृत 
िाींधकाम सरुु केल्याच ेननदशफनास येताच सदर अनगधकृत िाींधकाम धारकावर 
िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमार्फ त मुींिई महानगरपाललका अगधननयम, १८८८ च्या 
कलम ३५४ (अ) अन्वये ददनाींक ०२.०२.२०२२ रोिी नो्ीस देऊन, सदर 
अनगधकृत िाींधकाम ददनाींक १८.०२.२०२२ रोिी ननषकालसत करण्यात आल े
आहे.  
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तसेच, सदर पररसराचे िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमार्फ त सवेक्षि 

करण्यात आले असता, त्या भागात लोकाींना वापरण्यायोग्य शौचालये 
अजस्तत्वात असल्याचे ननदशफनास आल.े त्यामळेु सदर दठकािी नवीन शौचालय 
िाींधण्याचे सद्य:जस्थतीत प्रस्तापवत नाही अस े िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने 
कळपवले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जोगेश्िरी (मुांबई) येथील इस्माईल युसुर् महाविद्यालयात सी.सी.हट.व्ही. 
िॅमेरे बसविताना शासिीय ननधीचा दरुूपयोग िेल्याबाबत 

 (४३) * ४२४३८  श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींिईतील िोगेश्वरी येथील इस्माईल यसुरु् महापवद्यालयात सरुक्षक्षततचे्या 
ष्ष्ीकोनातनू सन २०२०-२०२१ या आगथफक वर्ाफत िवळपास १ को्ी ९८ लाख 
५ हिार १६१ रूपये खचफ करून २८८ सी.सी.द्.व्ही. कॅमेरे िसपवण्यात आल े
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू सी.सी.द्.व्ही. कॅमेरे सन २०२१ मध्ये आलेल्या तौक्त े
वादळात नादरुूस्त झाल्याने सदरहू सी.सी.द्.व्ही. कॅमेऱयाींच्या दरुूस्तीकररता 
पनु्हा िवळपास १० लाख ८४ हिार रूपयाींचा खचफ करण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू दठकािी सी.सी.द्.व्ही. कॅमेरे िसपवण्यािाित काढण्यात 
आलेल्या ननपवदेत कॅमेरे िसपवल्यानींतर त ेनादरुूस्त झाल्यास त ेदरुूस्त करून 
देण्याची ििािदारी सींिींगधत ठेकेदाराची क्रकती कालावधीपयफत रादहल यािाित 
कोिताच उल्लखे करण्यात आला नसल्याची िाि ननदशफनास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, तसेच सदरहू सी.सी.द्.व्ही. कॅमेरे यींत्रिेसाठी करण्यात आलले्या 
खचाफचे व कामाच े त्रयस्थ सींस्थेकडून पररक्षि करण्यात आल े असता 
सी.सी.द्.व्ही. कॅमेऱयाींकररता आकारण्यात आलेली क्रकींमत ही िािारमलू्यावर 
आधाररत नसल्याची तसेच कॅमेऱयाींच्या देखभालीसाठी आकारलेली रक्कम ही 
तलुनात्मक िास्त असल्याची िाि ननदशफनास आली असनू सींिींगधत 
ठेकेदाराकडून शासनाची र्सविूक करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू प्रकरिाची सखोल चौकशी करून या प्रकरिी सींिींगधत 
ठेकेदार व सदरहू ननपवदा प्रक्रियेस ििािदार असिारे सींिींगधत अगधकारी याींचेवर 
ििािदारी ननजश्चत करून त्याींचेवर कारवाई करण्यािाित स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी जिल्हागधकारी, मुींिई उपनगर याींना माहे डडसेंिर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सदरहू प्रकरिी सींिींगधत ठेकेदार व ििािदार अगधकारी 
याींचेपवरुध्द शासनाने कोिती कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०२०-२१ या आगथफक वर्ाफत १०४ नग सी.सी.द्.व्ही. कॅमेरे िसपवल े
असनू सींलग्न ॲसेसरीि व देखभाल दरुुस्ती खचाफसह रु.१,१०,७१,४४४/- इतका 
खचफ झाला आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    तौक्त ेचिीवादळामळेु १२ सी.सी.द्.व्ही.कॅमेरे क्षतीग्रस्त झाल ेआहे. तौक्त े
चिीवादळ व अन्य कारिाींमळेु कॅमेरे क्षतीग्रस्त झाल्याने व त्याींचा वाव देखभाल 
व दरुुस्ती अींतगफत येत नसल्याने सदर कॅमे-याच्या दरुुस्तीचे रु.१०.८४ लक्ष 
क्रकमतीचे अींदािपत्रक प्राचायफ, इस्माईल यसुरु् महापवद्यालय, िोगेश्वरी पवूफ, 
मुींिई याींना सादर करण्यात आल ेआहे. त्यािाित कोिताही खचफ करण्यात 
आलेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
    ननपवदा तरतदुीनसुार कामाचा दोर् दानयत्व कालावधी ३६ मदहने आहे. 
याव्यनतररक्त त्यापढुील २४ मदहन्याींसाठी देखभाल व दरुुस्तीची तरतदु ननपवदेत 
आहे. 
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(४) या कामाच ेसावफिननक िाींधकाम पवभागामार्फ त त्रयस्थ सींस्थेकडून पररक्षि 
करण्यात आलेले नाही. सावफिननक िाींधकाम ननयमावली आणि वेळोवेळी 
ननगफमीत मागफदशफक सचूनेनसुार खलु्या िािारातनू दरपत्रके मागपवण्यात आली 
असनू न्यनूतम दरावर आधारीत अींदािपत्रकानसुार ई-ननपवदा प्रक्रिया रािवनू 
न्यनूतम दर सादर केलेल्या अलभकरिास कायाफदेश देण्यात आल ेआहेत. 
(५) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दद.११.१२.२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये इस्माईल 
यसुरु् महापवद्यालय, िोगेश्वरी पवूफ, मुींिई प्रशासनास ददले असनू त्याची प्रत 
जिल्हागधकारी, मुींिई उपनगर याींना ददल ेआहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

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

उस्मानाबाद शहरातील िचऱ्याच ेबायोमायननांग िरण्याच्या  
िामात झालेली अननयसमतता 

 (४४) * ४२४५३   श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (तळुजापरू) :  सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानािाद शहरातील सवे नींिर ३४८ मधील कचरा डपेोतील कचऱयाच े
िायोमायनन ींग करण्याच्या कामात अननयलमतता होऊन गरैव्यवहार झाला 
असल्याची तिार उपनगराध्यक्ष व इतर लोकप्रनतननधीनी जिल्हागधकारी 
याींच्याकड ेमाहे नोव्हेंिर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सवे नींिर ३४८ मधील कचरा डपेोतील कचऱयाचे िायोमायनन ींग 
करण्यासाठी रुपये २ को्ी २० लक्ष क्रकींमतीची ननपवदा अींनतम करून ‘सेव 
एन्व्हायरमें् मॅनेिमें् अाँड इींजिननअररींग प्रा.लल.’ या कीं पनीला ददनाींक २५ िलु,ै 
२०१९ रोिी कायाफरींभ आदेश देण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहा मदहन्याच्या कालावधीत काम पिूफ करण्याच ेननपवदेमध्ये 
नमदू केल ेकेल ेअसताना, कायाफरींभ आदेश देऊन दोन वर्ाफचा कालावधी उल्ूनही 
व सींिींगधत कीं त्रा्दाराला यातील िवळपास रुपये २ को्ी अदा करण्यात आल े
असतानाही कचऱयाची पररजस्थती आिही ‘िैसे थ’े च आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या कामात कीं त्रा्दाराने िोगस काम दाखवनू रािकत्याांच्या 
सहकायाफने पशैाचा मोठा गरैव्यवहार केला असनू, त्यामळेु िायोमाइनन ींग न 
झाल्यामळेु पररसरातील नागररकाींना दगुांधीचा त्रास होत आहे, तर कचरा डपेोला 
लागलेल्या आगीमळेु धुराचे प्रचींड लो् येत असनू पयाफवरिाची हानी होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर कीं पनीने काम केल ेअसल्यास प्रक्रिया केलेला उपयकु्त घन 
कचरा क्रकती व त्याचा वापर कोठे करण्यात आला आहे, याची मादहती उपलब्लध 
करुन देण्यािाित मागिी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरिाचे गाींलभयफ लक्षात घेऊन सखोल चौकशी करण्यात 
आली आहे काय व त्यानरु्ींगाने सदर प्रकरिी गरैव्यवहार करिाऱया सींिींगधताींवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींिाची कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशतः खरे आहे. 
     उस्मानािाद शहरातील सव्हे नीं.३४८ येथील कचरा डपेोतील एकूि 
२,३४,१९० घ.मी. कचऱयापकैी, ५२,४४० घ.मी. कचऱयावर िायोमायनन ींग 
करण्याकरीता न्यनुतम ननपवदाधारक “सेव्ह एन्व्हायरमें्ल मॅनेिमें् ॲण्ड 
इींजिननअररींग प्रा. लल.” या कीं पनीस दद.२५ िुल,ै २०१९ रोिी कायाफदेश देण्यात 
आल.े त्यानसुार सदर कीं त्रा्दाराने सदर काम दद. ०४ माचफ, २०२० रोिी पिुफ केल े
आहे. त्याकरीता सदर कीं त्रा्दारास रु.२,२२,८६,९६०/- इतके देयक अदा करण्यात 
आल ेआहे. तसेच उवफररत १,८१,७५० घ.मी. कचऱयावर िायोमायनन ींगचे काम 
करण्याकरीता स्वतींत्रपिे रु.७.७२ को्ीच्या क्रकींमतीचे अींदािपत्रक ताींबत्रक 
मान्यतसेाठी महाराषर िीवन प्रागधकरि पवभाग, उस्मानािाद याींच्याकड ेसादर 
करण्यात आल ेआहे. 
(४) हे खरे नाही. 
    कचरा डपेोमध्ये लागलेली आग अजग्नशमन दलामार्फ त तात्काळ 
पवझवण्यात येत.े तसेच कचऱयावर दगुांधीनाशक और्धाींची र्वारिी 
नगरपररर्देमार्फ त वारींवार करण्यात येत.े   
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(५) हे खरे आहे. 
    कचरा डपेोमधील ५२,४४० घ.मी. कचऱयाच े िायोमायनन ींग केल्यानींतर 
ननघालेले खत लललावाद्वारे स्थाननक शतेकऱयाींना क्रकरकोळ दराने पविी 
करण्यात आले असनू, ओल्या कचऱयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने पवल्हेवा् 
लावण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
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