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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, हदनाांि २३ माचच, २०२२ / चतै्र २, १९४४ (शिे) 
  
(१) मखु् यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री 

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

उपक्रम) मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४३ 
------------------------------------- 

  
िुलाच (मुांबई) येथील िृष्ट्णलाल मारिाह मागाचिरील  

पुलाच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 
  

(१) * १२२५६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुलाा (मुींबई) येथील कृषणलाल मारवाह मागाावरील पपकनीक हॉ्ेल जवळ 
७ मी्र रीं दीच्या पलूाच्या पनुबाांधणीच ेकाम ददनाींक ७ एपिल, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ए.आर.कन््रक्शन कीं पनीला पवनाननपवदा देण्यात आले होत,े     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुलाा-कललना र्त्यावर लमठी नदीवरील अस््तत्वात असलले्या 
पलुाच्या रीं दीकरणाच ेकाम ननयमानसुार माहे नोव्हेंबर, २०२० पयांत पणूा होणे 
अपेक्षित असताना, सदर पलुाच े काम अद्यापपयांत अपणूा असतानाही 
कीं त्रा्दार ए.आर.कन््रक््न कीं पनीस रपये ९ को्ी ६६ लाख अदा करण्यात 
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पवनाननपवदा काम देणाऱ्या िशासनातील दोषी अधधकारी व पलुाच े
काम अपणूा ठेवणाऱ्या कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) कुलाा-कललना र्त्यावरील लमठी 
नदीवरील अस््तत्वात असलेल्या पलुाच्या रीं दीकरणाच े काम मे.ए.आर. 
कन््रक्शन याींना ्थायी सलमतीच्या ददनाींक ०७/०४/२०१८ रोजीच्या 
ठरावानसुार देण्यात आले. सदर कामाचा कीं त्रा् कालावधी पावसाळा वगळून 
१९ मदहने इतका होता. तसेच सदर कामासाठी माहे एपिल, २०१८ मध्ये 
कायाादेश देण्यात आला. 
 त्यानसुार ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ पासनू ित्यि कामाला सरुवात 
करणे अपके्षित होत.े तथापप, वाहतकू पोलल साींची परवानगी लमळाली नसल्याने 
माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वाहतकू पोलल साींमा ा् त वाहतकुचची पयाायी 
व्यव्था करण्यात आल्यानींतर ित्यिात काम सरु करण्यात आले. तथापप, 
कोपवड-१९ च्या ्ाळेबींदीमळेु ददनाींक २३ माचा, २०२० त ेमाहे सप् े्ंबर, २०२० 
पयांत काम पणूापणे बींद होत.े तसेच, ्ाळेबींदीनींतर काम सरु झाल्यानींतर 
पवमानतळ िाधधकरणाने आर.सी.सी. गडासा लॉधचींग करण्यासाठी के्रन 
वापरण्यास आिेप घेतल्याने सदर गडासा काया् थळावर तयार करण्यात 
अनतररक्त वेळ गेला. सदर काम माहे मे, २०२२ पयांत पणूा होणे अपेक्षित 
आहे. सदर कामाची कीं त्रा् ककींमत रपये १४.२२ को्ी इतकच असनू, त्यापकैच 
रपये ६.७० को्ी इतक्या रकमेचे अधधदान बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमा ा् त 
कीं त्रा्दारास करण्यात आले आहे. 
 तसेच, कृषणलाल मारवाह मागाावरील पपकनीक हॉ्ेलजवळ पलुाची 
सींरिक ल ींत ददनाींक ११ जून, २०२१ मध्ये कोसळल्यामळेु व पलुाच्या 
्लॅबला तड ेगेल्यामळेु सदर पलू वाहतकुचसाठी बींद केला आहे. सदर पलू हा 
साकचपवहार र्ता व मरोळ मरोशी रोडवरील सेव्हन दहल्स हॉस््प्लला 
जाण्याकरीताचा मखु्य मागा आहे. सदर पलू बींद असल्यामळेु सदर  ागात 
वाहतकू कोंडी होत होती. सदर काम तातडीने करणे गरजचेे होत.े त्यामळेु  
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पलुाचे काम त्वरीत करण्याकरीता मे.ए.आर. कन््रक्शनमा ा् त कुलाा कललना 
येथील लमठी नदीवरील पलुाच्या कामात मारवाह पलुाच्या पनुबाांधणीच े
अनतररक्त काम करण्यासाठी मुींबई महानगरपाललका अधधननयम १८८८ च्या 
कलम ६९(ई) सह ६९(क) अन्वये ्थायी सलमतीच्या ददनाींक २९/१२/२०२१ 
रोजीच्या ठरावानसुार कीं त्रा्दारास देण्यात आले आहे. सदर कामाकरीता 
कीं त्रा्दारास ददनाींक २४/०१/२०२२ रोजी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमा ा् त 
कायाादेश देण्यात आले आहेत. 
 सदर पलुाचे अनतररक्त काम कीं त्रा्दारास महानगरपाललकेच्या २०१३ 
च्या दरसचूीनसुार देण्यात आले आहे. सध्या बहृन्मुींबई महानगरपाललकेत 
दरसचूी २०१८ नसुार ननपवदा मागपवल्या जातात. दरसचूी २०१८ व दरसचूी 
२०१३ यातील दराची त्ावत पाहता पलुाच्या पनुबाांधणीचे काम ननयकु्त 
कीं त्रा्दारास देणे महानगरपाललकेस ्ायदेशीर आहे. 
 सदर अनतररक्त कामाची कीं त्रा् ककींमत रपये ११.८४ को्ी इतकच 
असनू, सदर काम ददनाींक ३१/१२/२०२३ पयांत पणूा होणे अपेक्षित आहे. तसेच, 
सदर अनतररक्त कामासाठी कीं त्रा्दारास अद्यापपयांत कोणतीही रक्कम िदान 
करण्यात आलेली नाही अस ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 

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

मौजे भांडाली (जज.ठाणे) येथील डांज्पांग ग्राऊां ड सुरु िरण्याबाबत 
  

(२) * १२४५६ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे शहरातील कचऱ्याचा ि्न सोडपवण्यासाठी ठाणे महानगरपाललकेच्या 
हद्दीबाहेर  ींडाली येथील ३ लाख ६५ हजार २२७ चौरस ्ू् जागा एका 
वषाासाठी रपये ५.५० िती चौरस ्ू्  ाड्याने घेण्याचा ननणाय ठाणे 
महानगरपाललकेने घेतल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने यािकरणी परवानगी ददली असनू स्जल्हा्तरीय 
घनकचरा व्यव्थापन सलमतीनेही कचऱ्याच्या शा्त्रोक्त पवल्हेवा्ीसाठी   
ना-हरकत िमाणपत्र ददल े तथापप, महाराषर िदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून 
परवानगी लमळाली नसल्याने डस्म्पींग ग्राऊीं ड सींद ाातील आव्यक काम े
रखडली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने  ींडाली डींस्म्पींग ग्राऊीं डसाठी आव्यक परवानगी लमळवनू डींस्म्पींग 
ग्राऊीं ड सरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) ठाणे शहराचा घनकचरा ि्न 
सोडपवण्याकरीता ठाणे महानगरपाललकेच्या हद्दीबाहेर मौजे  ींडाली येथील 
खाजगी मालकाची सवे क्र. १०४ मधील समुारे ३.४० हे. जागा रेडीरेकनर पेिा 
जा्त दराने  ाड ेतत्त्वावर घेण्याकरीता ददनाींक २०/१०/२०२१ च्या महास ेच्या 
ननणायाच्या पा्वा मूीवर आयकु्त, ठाणे महानगरपाललका याींनी ददनाींक 
०६/१२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये ि्ताव शासनास सादर केला. 
 तथापप, महाराषर महानगरपाललका अधधननयमातील कलम ७६ व ७७ 
मधील तरतदुी पवचारात घेऊन तसेच शासनाने पवदहत केलेल्या कायापध्दती व 
िचललत ननयमाींचे पालन करन सदर िकरणी आव्यक ती ननयमोधचत 
कायावाही करण्याकरीता ददनाींक १०/१२/२०२१ रोजी आयकु्त, ठाणे 
महानगरपाललका याींना आदेलशत करण्यात आले आहे.  

मौजे  ींडाली येथ े ठाणे महानगरपाललका िेत्रात ननमााण होणाऱ्या 
घनकचऱ्याची पवल्हेवा् लावणेकरीता उ ारण्यात येणाऱ्या िकल्पाच्या 
अनषुींगाने खालील सद्य:स््थती ठाणे महानगरपाललकेने कळपवली आहे :-  

• सदर िकल्पास स्जल्हा्तरीय घनकचरा व्यव्थापन सलमतीची 
मान्यता िाप्त झाली आहे. 

• तसेच या सींद ाात िदषूण ननयींत्रण मींडळाकड ेAuthorization करीता 
अजा करण्यात आलेला असनू ददनाींक ३०/१२/२०२१ रोजीच्या बठैकचत 
Authorization देणेबाबत ननणाय झालेला आहे. सदरचे आदेश 
िनतक्षित आहेत. 

• सदर िकल्प उ ारणीस होणाऱ्या पवरोधाच्या अनषुींगाने ्थाननक 
नागररकाींशी सींवाद साधून पवपवध शींकाींचे ननरसन करण्याची कायावाही 
करण्यात आली आहे. 
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• तथापप, ि्तापवत जागवेर ठाणे महानगरपाललका िेत्रातील 
घनकचऱ्याची पवल्हेवा् लावणेकरीता आव्यक त्या सोयीसपुवधा 
उ ारण्याचे काम सरु करण्यात आले आहे. 

(४) ि्न उद्  वत नाही. 
----------------- 

  
बहृनमुांबई महानगरपाशलिेच ेक्रीडा भिन सुरु िरण्याबाबत 

  

(३) * ११९०५ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगरवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललका िशासनाने सन १९२६ मध्ये क्रचडा  वनाची 
्थापना केली असनू, सन २०१० मध्ये क्रचडा  वनाच्या कायाकारणीमधील 
सद्याींवर झालेल्या गरैकार ाराच्या आरोपानींतर क्रचडा  वन बींद करण्यात 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अथासींकल्पात क्रचडा, कला व 
साीं्कृनतक सपुवधा परुपवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या तरतदूी सन २०१६ पासनू 
्थधगत ठेवण्यात आल्या असनू, लेखा पव ागाच्या गरैकार ार व 
गरैव्यवहारामळेु कमाचाऱ्याींवर अन्याय होत असल्याने यािकरणी सींकुलात 
कायारत कमाचाऱ्याींनी मा.मखु्यमींत्री, आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका व 
अन्य सींबींधधत पदाधधकारी याींचेकड े ददनाींक ७ एपिल, २०२१ रोजी ननवेदन 
सादर केले आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, क्रचडा  वन पनु:्च सरु करण्यासाठी सन २०१७ मध्ये पवधी 
सलमती आणण पाललका स ागहृात ननणाय घेण्यात आला असतानाही,       
४ वषााहून अधधक कालावधी होऊनही क्रचडा  वन सरु करण्यात आले नाही,   
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर कारवाई करन बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेचे क्रचडा  वन पनु:्च सरु करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या क्रचडा वनाच्या सींचालक 
मींडळाने केलेल्या गरैव्यवहारामळेु सन २०१४ मध्ये सींचालक मींडळ बरखा्त 
करन अल लेख सीलबींद करण्यात आले होत.े क्रचडा वनाच्या खेळाडू/ 
स ासदाींच्या खेळावर पररणाम होऊ नये म्हणून महानगरपाललकेमा ा् त 
आयकु्ताींच्या मान्यतनेे सन २०१५ मध्ये िशासकाची ननयकु्ती करण्यात 
आली. तद्नींतर सन २०१६ मध्ये क्रचडा वनाच्या आझाद मदैान येथील 
इमारतीची सींरचनात्मक दरु्ती करन सदर इमारत स ासदाींसाठी खुली 
करण्यात आली. सद्य:स््थतीत, क्रचडा वनाच्या सदर इमारतीमध्ये खेळाडू/ 
स ासद उपलब्ध असलेल्या खेळाींचा उप ोग घेत आहेत. 
 क्रचडा वनाच्या अखत्याररतील लशवाजी पाका  येथील इमारत 
मोडकळीस आल्यामळेु वापरास धोकादायक झाल्याने सन २०१४ मध्ये 
महानगरपाललकेमा ा् त सीलबींद करण्यात आली होती. सदर इमारतीच्या 
पनुपवाकासाचा ि्ताव महानगरपाललकेमा ा् त हाती घेण्यात आला होता. परींत,ु 
सदर जागेचे आरिण “महानगरपाललका स्जमखाना” ऐवजी “महानगरपाललका 
ननवास्थान” असे बदलण्यात आल्यामळेु सदर जागेवर महापौर, मुींबई याींचे 
ननवा्थान बाींधण्याचे महानगरपाललकेमा ा् त ि्तापवत आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या सी.एस.्ी. येथील क्रचडा वनाकरीता सन 
२०१७-१८ पयांत अथासींकल्पीय तरतदू करण्यात आली होती. तसेच लशवाजी 
पाका , दादर येथील क्रचडा वनाकरीता सन २०१९-२० पयांत अथासींकल्पीय 
तरतदू करण्यात आली होती. तद्नींतर उप ोक्ता पव ागामा ा् त ि्ताव िाप्त 
न झाल्याने अथासींकल्पीय तरतदू करण्यात आली नाही. 
 लेखा पव ागाचा गरैकार ार, गरैव्यवहार व कमाचाऱ्याींवर होणारे 
अन्याय या कारणाींमळेु सींकुलात कायारत कमाचाऱ्याींमा ा् त महानगरपाललकेकड े
पत्रव्यवहार करण्यात आला नाही. 
(३) क्रचडा वनाकरीता अस््तत्वात असलेल्या ननयमावलीमध्ये आमलुाग्र बदल 
करन महानगरपाललकेमा ा् त नवीन ननयमावली तयार करण्यात आली आहे. 
सदर ननयमावलीनसुार, क्रचडा वनाच्या सींचालक मींडळाची ननवडणकू 
होण्याबाबतचा ि्ताव महानगरपाललका आयकु्त याींना सादर करण्यात आला 
होता. महानगरपाललका आयकु्त याींनी, सदर ि्तावाची तपासणी करन 
अहवाल सादर करण्याचे ननदेश पवधी अधधकारी याींना ददले होत.े पवधी 
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अधधकारी याींच्या अल िायानसुार महानगरपाललका आयकु्त याींच्या मींजूरीने 
िशासकामा ा् त सदर ि्ताव पवधी सलमतीकड ेमान्यतकेरीता सादर करण्यात 
आला असनू तो पवधी सलमतीच्या मींजूरीकरीता िलींबबत आहे. 
(४) व (५) क्रचडा वनामध्ये झालेल्या गरैव्यवहार/ भ्रष्ाचाराबाबत अनतररक्त 
आयकु्त (पवूा उपनगरे) याींनी ददनाींक २१/०२/२०१३ रोजी तत्कालीन सींचालक 
मींडळाच्या मखु्य सधचव, कक्रके् सधचव, खस्जनदार व २ स्जमखाना सधचव 
याींच्यापवरध्द खात्याींतगात सवांकष चौकशी करण्याच ेआदेश पाररत केले होत.े 
त्यानसुार महानगरपाललकेच्या उपिमखु चौकशी अधधकारी याींच्यामा ा् त 
चौकशी पणूा करण्यात आली असनू खालीलिमाणे सींचालक मींडळातील 
पदाधधकाऱ्याींना लशिा देण्यात आल्या होत्या :- 

• मखु्य सधचव याींच्या मळू ननवतृ्ती वेतनातनू रपये १०००/- पढुील एक 
वषाासाठी काढून घेण्यात आली. 

• कक्रके् सधचव व खस्जनदार याींची एक वापष ाक वेतनवाढ हींगामी 
्वरपात रोखून ठेवण्यात आली. 

• २ स्जमखाना सधचवाींपकैच एकाचे ददनाींक १७/११/२०१३ रोजी ननधन 
झाल्याने त्याींच्या पवरध्दची खात्याींतगात सवांकष चौकशी रद्द 
करण्यात आली. उवाररत १ स्जमखाना सधचवाची एक वेतनवाढ 
कायम्वरपी रोखून ठेवण्यात आली. 

 तद्नींतर, आरोपाींच्या तलुनेत सदर लशिा कमी असल्याची तक्रार 
मा.लोकिनतननधीींमा ा् त महानगरपाललकेस िाप्त झाल्यानींतर महानगरपाललका 
आयकु्त याींनी, चौकशी अहवाल तपासनू पनु्हा सादर करण्याचे आदेश ददले 
आहेत. त्यानषुींगाने महानगरपाललकेमा ा् त कायावाही सरु आहे. 
 

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

महाराष्ट्र स्थािर सांपदा ननयामि प्राधधिरणािड ेनोंदणी  
झालेल्या गहृप्रिल्पाांना मुदतिाढ देण्याबाबत 

  

(४) * १२६५१ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर ्थावर सींपदा ननयामक िाधधकरणकड े (महारेरा) नोंदणी 
झालेल्या समुारे ३० हजार गहृिकल्पाींपकैच सन २०१७ त े२०२१ या कालावधीत 
वेळेत पणूा न झालेल्या ३३७१ गहृिकल्पाींचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात 
आल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काळ्या यादीत ्ाकलेल्या गहृिकल्पाींद्वारे ककती घराींची 
ननलमाती राज्यातील कोणकोणत्या दठकाणी करण्यात येणार होती, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गहृिकल्पाींस मदुतवाढ देवनू गहृिकल्पाींच ेकाम पणूा करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) व (२) ्थावर सींपदा (पवननयमन व पवकास) 
अधधननयम, २०१६ मधील तरतदुीनसुार ज्या िकल्पाची मदुत पणूा करण्याचा 
कालावधी सींपषु्ात आलेला आहे, अशा िकल्पाींची यादी महाराषर ्थावर 
सींपदा ननयामक िाधधकरणाच्या सींकेत्थळावर ददनाींक ०७/१२/२०२१ रोजी 
िलसध्द करण्यात आली आहे. 
 सद्य:स््थतीत राज्यात पवकासकाींनी िकल्प पणूा केले नाही अशा 
२८४९ िकल्पाींचा समावेश असनू, त्यामध्ये १,७१,५४५ घरे,  खूींड, वाणणज्य 
याींची ननलमाती अपेक्षित असनू राज्यातील सवा स्जल्हयाींतील गहृिकल्पाींचा 
समावेश आहे. 
(३) महाराषर ्थावर सींपदा ननयामक िाधधकरणाकड ेअधान्यानयक ्वरपाच े
काम पार पाडले जात.े सदर िकल्प पणूा करण्याच्या अनषुगाींने ्थावर सींपदा 
(पवननयमन व पवकास) अधधननयम, २०१६ मधील तरतदुीनसुार ज्या 
िकल्पातील ग्राहक सींयकु्तपणे कलम ७ अन्वये तक्रार दाखल करतात अशा 
िकल्पातील ग्राहकाींची, पवकासकाची सींयकु्तपणे सनुावणी घेऊन पढुील 
कायावाही करण्यात येत.े 
(४) ि्नच उद्  वत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद महानगरपाशलिेच्या शाळाांच ेथिीत अनुदान देण्याबाबत 
  

(५) * १२४५५ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपाललकेच्या शहरात ७१ शाळा असनू या शाळाींच्या 
इमारतीच्या  ाड्यापो्ी शासनाकडून दरवषी महानगरपाललकेला लमळणारे 
अनदुान सन २००४ पासनू लमळालेले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळाींच्या इमारतीच्या  ाड्यापो्ी लमळणारे थकचत अनदुान 
देण्याबाबत ्थाननक लोकिनतननधीींनी शासनाकड े लखेी मागणी केली आहे,   
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने औरींगाबाद महानगरपाललकेच्या शाळाींचे सन २००४ पासनूचे थकचत 
अनदुान देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 औरींगाबाद महानगरपाललकेच्या ७१ शाळा कायारत असनू त्यापकैच 
महानगरपाललकेच्या मालकचच्या इमारतीींमध्ये ५१ शाळा सरु आहेत. शालेय 
लशिण पव ाग, ददनाींक १७/०७/२००६ च्या पत्रान्वये, मुींबई िाथलमक लशिण 
१९४९ ननयम क्र.१४५ (१) व (२) नसुार सींबींधधत नगरपाललका/ नगर पींचायत/ 
महानगरपाललका याींना इमारत  ाड े अनदुान शासनाच्या पवूा मान्यतनेे/ 
शासनाकडून िशासकचय आदेश लमळाल्यानींतर देय ठरत.े तसेच, सन    
२००५-०६ करीता मागणी सामींज्य करारानसुार वेतनेतर अनदुान सन २००४ 
पयांतच अनजु्ञेय असनू, त्यानींतर वेतनेतर अनदुान देय नाही, असे तत्कालीन 
लशिण सींचालक (िाथलमक) याींना कळपवण्यात आले आहे. यामळेु २००४ 
पासनूचे इमारत  ाड्यापो्ी अनदुान लमळण्याबाबत ि्न उद्  वत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) शालेय लशिण पव ाग, ददनाींक १७/०७/२००६ च्या पत्रान्वये, मुींबई 
िाथलमक लशिण १९४९ ननयम क्र.१४५(१) व (२) नसुार सींबींधधत नगरपाललका/ 
नगर पींचायत/ महानगरपाललका याींना इमारत  ाड ेअनदुान शासनाच्या पवूा 
मान्यतनेे/ शासनाकडून िशासकचय आदेश लमळाल्यानींतर देय ठरत.े तसेच, 
सन २००५-०६ करीता मागणी सामींज्य करारानसुार वेतनेतर अनदुान सन 
२००४ पयांतच अनजु्ञेय असनू, त्यानींतर वेतनेतर अनदुान देय नाही, असे 
तत्कालीन लशिण सींचालक (िाथलमक) याींना कळपवण्यात आले आहे. यामळेु 
२००४ पासनूचे इमारत  ाड्यापो्ी अनदुान लमळण्याबाबत ि्न उद्  वत 
नाही. 
 तथापप, सदर ५१ शाळा सरु झाल्यापासनू माचा, २००४ पयांतच े
इमारत  ाड ेअनदुानापो्ी थकचत रपये ८३,१७,३०,६८४/- इतक्या अनदुानाची 
मागणी शालेय लशिण पव ागाकड ेआयकु्त, औरींगाबाद महानगरपाललका याींनी 
ददनाींक २०/०४/२०१४ पासनू केली आहे. 
 या ि्तावासींद ाात िाप्त त्रु् ीच्या अनषुींगाने पतूाता केली असनू 
अनदुान उपलब्धतबेाबत आयकु्त, औरींगाबाद महानगरपाललका याींच्याकडून 
पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 

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

नागपूर महानगरपाशलिेच्या िरासांदभाचतील पररपत्रिाची ि  
शासन ननणचयाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(६) * १२५४६ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगरवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददनाींक १ ऑग््, २०१९ पासनू व्त ूव सेवा करिणाली लाग ू
झाली असनू, तत्पवुी कायाादेश ददलेली आणण ददनाींक १ जुल,ै २०१७ नींतर 
पणुात्वास आलेल्या कामाींच्या बाबतीत व्त ू व सेवाकरामळेु अनतररक्त  ार 
पडत असल्याने (मलु्यवधधात व इतर कर कपात नींतर) त्ावतीच्या 
रकमेबाबत कीं त्रा्दाराने कायाकारी अल यींता याींचेकड े मागणी करावी अशा 
सचूना नागपरू महानगरपाललकेने पररपत्रकाद्वारे व शासन ननणायानसुार केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ चे नागपरू महानगरपाललकेच े
पररपत्रक व शासन ननणाय, ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०२१ द्वारे सधूचत केलेल्या 
ननदेशानसुार कायावाही होत नसल्याचे, तसेच कीं त्रा्दाराकडून मागणीच े
िाथलमक अजा नागपरू महानगरपाललकेकडून ्वीकारण्यात येत नसल्याची 
तक्रार लोकिनतननधीींनी लखेी ननवेदनाद्वारे शासनाकड े माहे सप् े्ंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मखु्य अल यींता, नागपरू महानगरपाललका, नागपरू याींनी 
त्याींच्या ददनाींक ३० जुल,ै २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सवा पव ाग िमखु, 
नागपरू महानगरपाललका याींना ्रकाची रक्कम सींकललत करण्याबाबत सचूना 
देवनूही कोणतीही कायावाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नागपरू महानगरपाललकेच्या पररपत्रकाची व शासन ननणायाची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 मा.लोकिनतननधी याींचे ददनाींक ५ एपिल, २०२१ च े लेखी ननवेदन 
नागपरू महानगरपाललकेकड ेिाप्त झाले आहे. 
(३) व (४) मखु्य अल यींता नागपरू महानगरपाललका, नागपरू याींनी त्याींच्या 
ददनाींक ३० जुल,ै २०२१ च्या पत्रान्वये सवा पव ाग िमखु, नागपरू 
महानगरपाललका याींना ्रकाची रक्कम सींकललत करण्याबाबत सचूना देण्यात 
आल्या असनू सींकलनाची कायावाही महानगरपाललका ्तरावर सरु आहे. 
(५) ि्न उद्  वत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील क्राांती चौि उड्डाण पुलाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(७) * ११८७९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद येथील क्राींती चौक उड्डाण पलुाची उ ारणी महाराषर राज्य 
र्त ेपवकास महामींडळामा ा् त सन २०१२ त ेसन २०१४ या दरम्यान करण्यात 
आली असनू, सदर पलुावरन ितीददन ककमान १०,००० वाहने ये-जा करत 
असनू एम.एस.आर.डी.सी. ने सन २०१८ त े आजतागायत उक्त पलू 
सावाजननक बाींधकाम पव ागाकड े ह्ताींतररत केला नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उड्डाण पलुाच्या जोडणीत अींतर पडल्याने त्याची दरु्ती 
करण्याची जबाबदारी नेमकच कुणाची हा ि्न ननमााण झाला असनू, 
ह्ताींतरणाची िकक्रया पणूा न झाल्याने एम.एस.आर.डी.सी., मनपा, 
सावाजननक बाींधकाम पव ाग व राषरीय महामागा िाधधकरण याींचमेा ा् त 
जाणीवपवूाक दलुाि करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर उड्डाण पलुाचे दरु्तीचे काम तसेच ह्ताींतरणाची िकक्रया 
पणूा करन, पलुाची देख ाल करण्याची जबाबदारी ननस््चत करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
 शासन ननणाय क्र. पाससु-२०००/ि.क्र.२३ का.१४७४(२) ददनाींक 
२३/०२/२००१ अन्वये औरींगाबाद शहर एकास्त्मक र्त े पवकास योजनेंतगात 
क्राींती चौक उड्डाणपलुाच े काम ददनाींक ३०/०६/२०१२ रोजी पणूा करण्यात 
आलेले आहे. 
 शासन ननणायातील मदु्दा क्र.४ नसुार काम पणूा झाल्यानींतर 
औरींगाबाद महानगरपाललकाकड ेह्ताींतरर त करण्याबाबतचे ननदेश आहेत. या 
कायाालयाचे पत्र ददनाींक ०८/१२/२०१५ व ददनाींक २१/०७/२०१७ अन्वये पलुाच े
काम शहर अल यींता, औरींगाबाद महानगरपाललका याींना ह्ताींतररत करण्यात 
आलेले होत.े 
 तद्नींतर, मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ, औरींगाबाद याींचे आदेशान्वये 
तसेच सावाजननक बाींधकाम पव ाग, मींत्रालय मुींबई याींचे ददनाींक १६/१०/२०१८ 
रोजीच्या पत्रान्वये क्राींती चौक उड्डाणपलु हा राषरीय महामागा क्र. ७५२-I चा 
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 ाग असल्याने या कायाालयाचे ददनाींक ०३/११/२०१८, २१/१२/२०१८ व ई-मेल 
ददनाींक २१/१२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये क्राींती चौक उड्डाणपलु राषरीय 
महामागा (सा.बाीं) पव ाग याींच्याकड ेह्ताींतरर त करण्यात आला होता. 
 त्यानींतर, सडक पररवहन व राजमागा मींत्रालय याींचे ददनाींक 
१२/०३/२०२० रोजीच्या अधधसचुनेनसुार राषरीय महामागा ७५२-I ची शहरातील 
लाींबी (बाबा पेरोल पींप त े कें ब्रीज शाळा) De-notify झालेली असल्यामळेु 
सद्य:स््थतीमध्ये र्त्याची सदर लाींबी सा.बाीं. पव ागाकड े देख ाल 
दरुू्तीसाठी ह्ताींतरर त झालेली आहे. 
 मखु्य अल यींता, सा.बाीं.िा. पव ाग, औरींगाबाद याींनी महाराषर राज्य 
र्त े पवकास महामींडळामा ा् त एकास्त्मक र्त े पवकास योजनेंतगात पणूा 
झालेल्या पलुाींच्या सींद ाात ददनाींक १०/०१/२०२२ रोजी सवा सींबींधधत पव ाग 
िमखुाींची (सा.बाीं., रा.म.सा.बाीं., महानगरपाललका व महाराषर राज्य र्त े
पवकास महामींडळ) बठैक घेऊन बठैकचच्या इनतवतृ्ताींतात नमदू केल्यािमाणे 
(बाबा पेरोलपींप त े केबीन ्कूल) शहरातील लाींबीची व त्यावरील पलुाींची 
देख ाल व दरुू्ती कायाकारी अल यींता, सावाजननक बाींधकाम पव ाग 
औरींगाबाद याींनी करावी असे ननदेशीत केलेले आहे. तसेच दोष ननवारण 
कालावधी (D.L.P.) तील कामाींची देख ाल दरु्ती महाराषर राज्य र्त े
पवकास महामींडळाकडून करन मग ह्ताींतरर त करावी, असे ठरले. 
 मखु्य अल यींता, सा.बाीं. िादेलशक पव ाग, औरींगाबाद याींच्या 
सचूनेनसुार या कायाालयाकडून कायाकारी अल यींता सावाजननक बाींधकाम 
पव ाग औरींगाबाद याींना ददनाींक १८/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये क्राींती चौक 
उड्डाण पलु व त्यावरील सेवा र्त ेह्ताींतरण करून घेण्याबाबत कळपवलेले 
आहे.  
 सद्य:स््थतीमध्ये क्राींती चौक उड्डाणपलुाची देख ाल दरु्ती 
महाराषर राज्य र्त ेपवकास महामींडळामा ा् त करण्यात येत आहे व पलुाींच्या 
ह्ताींतरणाची कायावाही िगतीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 क्राींती चौक उड्डाणपलुाचा जोडणीत अींतर पडले नसनू, 
उड्डाणपलुावरील असलेल्या Expansion Joint मधील रबरी  ाग ननघनू 
गेलेला होता. त्याबाबतची तात्काळ दरुू्ती महाराषर राज्य र्त े पवकास 
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महामींडळ, औरींगाबाद कायाालयामा ा् त करून घेण्यात आली असनू, 
सद्य:स््थतीत पलुावरून वाहतकू सरुळीत सरुू आहे. तसेच उड्डाणपलुावरील 
खड्ड े रन घेण्यात आलेले आहेत. 
(३) ि्न उद्  वत नाही. तथापप, मखु्य अल यींता, सा.बाीं. िादेलशक पव ाग, 
औरींगाबाद याींच्या सचुनेनसुार या कायाालयाकडून कायाकारी अल यींता 
सावाजननक बाींधकाम पव ाग, औरींगाबाद याींना ददनाींक १८/०१/२०२२ रोजीच्या 
पत्रान्वये क्राींती चौक उड्डाण पलू ह्ताींतरर त करून घेण्याबाबत कळपवण्यात 
आलेले आहे व ह्ताींतरण कायावाही िगतीत आहे. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील नगरपाशलिेतील रचना सहायि ि सहायि नगर रचनािार 

याांच्या मुदतपूिच बदल्या रद्द िरणेबाबत 
  

(८) * १२२४६ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रचना सहायक व सहायक नगर रचनाकार या पदाींवरील ९३ 
पकैच ७५ कमाचाऱ्याींच्या बदल्या नगरपाललकेबाहेर मदुतपवूा करण्यात आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपाललका ननवडणकुा, जनगणना याींसारखे महत्त्वाचे काम 
करन घेण्यासाठी सवा नगरपाललकेच्या रचना सहायक व सहायक नगर 
रचनाकार याींसारख्या ताींबत्रक कमाचाऱ्याींची गरज असनू त्याींना शहरातील 
ित्येक र्ता, झोन पवकास आराखडा, नकाशा व िगणक ग्ाची मादहती 
असत,े परींत,ु सहायक नगर रचनाकार व रचना सहायक याींची 
नगरपाललकेबाहेर बदली केल्यामळेु सदरहू कामे करण्यास अडचणीचे होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहायक नगर रचनाकार व रचना सहायक याींच्या बदल्या 
कमाचाऱ्याींची तीन वष े सेवा पणूा होण्याअगोदरच मदुतपवूा तसेच मींजूर 
कामाव्यनतररक्त इतर कामासाठी करण्यात आलले्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नगरपाललका ननवडणुका होईपयांत नगररचना पव ागाने रचना 
सहायक व सहायक नगर रचनाकार याींच्या नगरपाललकेच्या बाहेर केलेल्या 
बदल्या रद्द करन, यािकरणी दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 सन २०२१ मध्ये महाराषर शासकचय कमाचाऱ्याींच्या बदल्याींच े
पवननयमन आणण शासकचय कताव्य ेपार पाडताना होणाऱ्या पवलींबास िनतबींध 
अधधननयम, २००५ मधील तरतदुीनसुार राज्यातील नगरपररषद व नगर 
पींचायत येथे कायारत असलले्या रचना सहायक/ सहायक नगर रचनाकार या 
सींवगाातील ७० अधधकाऱ्याींच्या बदल्या कामाची ननकड, सींबींधधत अधधकाऱ्याींची 
वयैस्क्त क पवनींती व त्याींची अथवा कु्ुींबबयाींची वदै्यकचय कारणे लिात घेता 
सिम िाधधकरणाच्या मान्यतनेे मदुतपवूा करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, 
१६ अधधकाऱ्याींच्या अन्य नगरपररषद/ नगर पींचायतमध्ये मदुतपवूा बदल्या 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) नगरपवकास पव ाग, शासन ननणाय क्र.द्पीव्ही-१९०८/११८४/ि.क्र.१/२००९/ 
नपव-२७, ददनाींक २८/०१/२०१० अन्वये राज्यामधील महानगरपाललका/ 
नगरपररषदाींमध्ये काम करणाऱ्या नगर रचना व मलू्यननधाारण पव ागाच्या 
अधधकाऱ्याींची काया व कताव्ये ननस््चत करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये 
ननवडणूक व जनगणना याींचा समावेश नाही.  
 तसेच, सहायक नगर रचनाकार सींवगाातील १३८ ररक्त पदे 
 रण्याबाबतची कायावाही महाराषर लोकसेवा आयोगाम ा् त करण्यात येत 
असनू, रचना सहायक सींवगाातील १०५ ररक्त पदे  रण्याची कायावाही 
सींचालक, नगर रचना, पणेु याींच्या ्तरावर सरु आहे. सदर  रती िकक्रयेनींतर 
अथवा सन २०२२ च्या सावाबत्रक बदल्याींमध्ये नगरपररषद/ नगर पींचायतीमध्ये 
सहायक नगर रचनाकार/ रचना सहायक सींवगाातील अधधकारी उपलब्ध करन 
देणे शक्य होईल. 
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(३) व (४) मदुतपवूा बदल्या हया कमाचाऱ्याींच्या पवनींती तसेच, कायाालयीन 
कामकाजाची सोय लिात घेऊन, बदली अधधननयमातील तरतदुीनसुार सिम 
िाधधकरणाच्या मान्यतनेे करण्यात आल्या आहेत. 
(५) ि्न उद्  वत नाही. 

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

शशिणी (जज.अिोला) विमानतळाच्या धािपट्टीच े 
विस्तारीिरण िरण्याबाबत 

  

(९) * १२३०१ श्री.विप्लि बाजोररया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०२९१ ला 
हदनाांि २२ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला शहरातील लशवणी पवमानतळाच्या धावपट््ी पव्तारीकरणाचा 
ि्न खाजगी जलमनीींच्या ह्ताींतराअ ावी िलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी मा.मखु्यमींत्री याींनी आयोस्जत केलेल्या बठैकचत 
अकोला पवमानतळाच्या पवकासाबाबत व पव्तारीकरणाबाबत व्यवहायाता 
अभ्यास अहवाल करण्यास सचुपवले असनू, अकोला पवमानतळ हे  ारतीय 
पवमानपत्तन िाधधकरण याींच्या मालकचचे असल्याने सदर पवमानतळाचा 
व्यवहायाता अभ्यास अहवाल  ारतीय पवमानपत्तन िाधधकरण याींनी करावे 
असे महाराषर पवमानतळ पवकास कीं पनीने ददनाींक २ माचा, २०२० रोजीच्या 
पत्राद्वारे कळपवले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार  ारतीय पवमानपत्तन िाधधकरणाकडून अकोला 
पवमानतळाचा मादहतीचा अहवाल (Information report) शासनास ददनाींक 
१३ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी िाप्त झाला असनू सदर अहवालात कोणतीही 
ताींबत्रक शक्यता नसल्याचे ननदशानास आल्यामळेु योग्य व्यवहायाता अहवाल 
(feasibility report) देण्याबाबत महाराषर पवमानतळ पवकास कीं पनीकडून 
 ारतीय पवमानपत्तन िाधधकरणास ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी ई-मेल 
द्वारे पनु्हा कळपवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, अनतररक्त खाजगी जलमनीचे  सूींपादन व इतर आव्यक 
बाबीींकरीता अींदास्जत रपये ७० को्ीींची आव्यकता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त रक्कम उपलब्ध करन देण्याबाबत शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने पवमानतळाच्या धावपट््ीच े
पव्तारीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४)  सूींपादन व इतर आव्यक बाबीींकरीता अींदास्जत रपये ९५.४८ को्ी 
खचााची आव्यकता आहे. 
(५)  ारतीय पवमानपत्तन िाधधकरणाने उपलब्ध जागेतच धावपट््ीच े
पव्तारीकरण करन पवमानतळ पवकसीत करण्यात येईल असे कळपवले आहे. 
 तसेच मागणीनसुार नाई्लॅंडडग सरुू करण्यासाठी ५१.६५ एकर एवढी 
जमीन राखीव ठेवण्याची  ारतीय पवमानपत्तन िाधधेकरणाने शासनास पवनींती 
केली आहे. 
(६) ि्न उद्  वत नाही. 

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

बीड ि जळगाि जजल्हयाांना जोडणाऱ्या अांबाजोगाई-धगता-जळगाि 
रस््याच्या बाांधिामाबाबत 

  

(१०) * १२८७७ श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबाजोगाई-धगता-जळगाव र्ता बीड व जळगाव या दोन स्जल्हयाींना 
जोडणारा असनू, सदर र्त्याच्या बाींधकामासाठी गळीत धान्य सींशोधन 
उपकें द्र, अींबाजोगाई या शासकचय मालकचच्या ० हे. ६८ आर. जलमनीची 
आव्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर र्ता ह्ताींतररत करण्याबाबत कृषी पवद्यापीठाने ठराव 
करन मान्यता ददलेली आहे, तसेच र्ता शासनाच्या सावाजननक बाींधकाम 
पव ागामा ा् त बाींधण्यात येणार असनू जमीन सधु्दा शासकचय मालकचची 
असल्यामळेु उपरोक्त जलमनीची मालकच र्त्याच्या कामासाठी देण्यात यावी, 
अशी मागणी ्थाननक नागररक व लोकिनतननधीींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर र्त्याच्या कामासाठी ० हे. ६८ आर. जागा ह्ताींतररत 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) गळीत धान्य सींशोधन उपकें द्र याींची जमीन कृषक अथवा अकृषक 
ियोजनासाठी न देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 

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

पुणे-बांगळूर महामागाचच ेरुां दीिरण िरण्याबाबत 
  

(११) * १२०२० श्री.अरुण लाड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु-बींगळूर नवीन महामागााकरीता पणेु, सातारा, साींगली स्जल्हयातील 
हजारो एकर सपुीक आणण बागायती शतेीजमीन बाधधत होणार असल्यामळेु 
या  ागातील हजारो शतेकरी  लूमहीन होणार असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु-बींगळूर नवीन महामागा तयार करण्यापेिा, वापरात 
असलेल्या महामागााच े रीं दीकरण व दरु्ती केल्यास सदर महामागााच्या ८ 
पदरीकरणासाठी लागणाऱ्या खचााची सधु्दा बचत होणार असल्यामळेु, सध्या 
वापरात असलेल्या महामागााची दरु्ती व रीं दीकरण करण्यात यावी, अशी 
्थाननक नागररकाींनी व लोकिनतननधीींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पणेु-बींगळूर नवीन महामागा पवकलसत करण्याऐवजी वापरात 
असलेल्या महामागााचे ८ पदरीकरण करन रीं दीकरण करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) पणेु-बींगळूर नवीन महामागााचे काम कें द्र 
शासनाच्या  ारतीय राषरीय राजमागा िाधधकरणामा ा् त ि्तापवत आहे. 
 हे खरे नसनू सद्य:स््थतीत पणेु-बींगळूर नवीन महामागााच्या 
आखणीचा ि्ताव हा िाथलमक ्वरपात असनू आखणी अदयाप अींनतम 
झाललेी नाही. आखणी अींनतम करताना सवा  ौगोललक बाबीींचा पवचार 
करण्यात येत आहे, अस े िकल्प सींचालक,  ारतीय राषरीय राजमागा 
िाधधकरण, पणेु याींनी कळपवले आहे. 
(२), (३) व (४) अशा आशयाची मागणी ्थाननक नागररकाींनी व 
लोकिनतननधीींनी केलेली नाही. तथापप, नवीन आखणी करताना सवा बाबीींचा 
आढावा (Comparative Study) घेवनू अींनतम ननणाय घेण्यात येणार आहे, 
असे िकल्प सींचालक,  ारतीय राषरीय राजमागा िाधधकरण, पणेु याींनी 
कळपवले आहे. 

----------------- 
  
पाथरी (जज.परभणी) येथे श्री साईबाबा तीथचक्षेत्र वििास आराखड्यास 

मांजूरी देऊन ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(१२) * १२०७७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाथरी (स्ज.पर णी) येथे श्री साईबाबा तीथािेत्राच्या रपये १४९ को्ीच्या 
पवकास आराखड्यास मखु्य सधचव याींच्या अध्यितखेालील उच्चाधधकार 
सलमतीच्या सन २०२१ मध्ये वा दरम्यान झालले्या बठैकचत मान्यता देण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री महोदय अध्यि असलेल्या लशखर सलमतीच्या 
बठैकचत त्यास अींनतम मान्यता देवनू तीथािेत्राच्या पवकासासाठी ननधी 
उपलब्ध करन देण्यात यावा, अशी मागणी पर णी येथील ्थाननक 
लोकिनतननधी याींनी मा.मखु्यमींत्री महोदय याींच्याकड े माहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने श्री साईबाबा तीथािते्र पवकास आराखड्यास लशखर सलमतीची 
मान्यता व ननधी उपलब्ध करन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 स्जल्हाधधकारी, पर णी याींनी ददनाींक १७/०२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
सादर केलेला रपये २०३ को्ी इतक्या ककींमताचा पाथरी येथील श्री साईबाबा 
तीथािते्र पवकास आराखडा मखु्य सधचव याींच्या अध्यितखेालील उच्च्तरीय 
सलमतीसमोर ददनाींक ०४ जून, २०२१ रोजी सादर करण्यात आला. या 
ि्तावास मखु्य सधचव तथा अध्यि, उच्च्तरीय सलमती याींनी मान्यता 
ददली नसनू, ि्तावामध्ये सधुारणा करण्याबाबत सधूचत केले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 तथापप, पवषय साधम्या असलेले मा.पवधानस ा सद्य याींचे ददनाींक 
०४ ऑक््ोबर, २०२१ रोजीच ेननवेदन िाप्त झाले आहे. 
(३) ददनाींक ०४/०६/२०२१ रोजी उच्च्तरीय सलमतीच्या बठैकचमध्ये झालले्या 
चचेनसुार, तसेच मखु्य सधचव तथा अध्यि, उच्च्तरीय सलमती याींनी 
ददलेल्या ननदेशानसुार ददनाींक ३०/०७/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सधुारर त 
ि्ताव सादर करण्याबाबत सधूचत करण्यात आले असनू, स्जल्हाधधकारी, 
पर णी याींच्या ्तरावर कायावाही सरु आहे. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 
 

----------------- 
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सुळेिाडी (जज.सोलापूर) येथील िन विभागािड ेहस्ताांतररत िेलेली 
जमीन ग्रामपांचायतीच्या नािे िरण्याबाबत 

  

(१३) * ११७५१ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सळेुवाडी (स्ज.सोलापरू) ग्रामपींचायत येथील ग्-क व उपपव ाग क्रमाींक 
७८८ येथील जमीन यापवूी ग्रामपींचायत सळेुवाडी (पपलीव) याींच्याकड े होती, 
परींत ुवन पव ागाने कोणतीही पवुासचूना न देता, सदर जमीन वन पव ागाकड े
ह्ताींतररत करन घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ग्रामपींचायतीकड े सध्याच्या गावाच्या पवकासाकरीता 
कोणतहेी गावठाण िते्र लशल्लक रादहलेले नसनू सदर जलमनीवर स्जल्हा 
पररषद िाथलमक शाळा, गावातील सवा लोकाींना पपण्याच्या पाण्याची 
सावाजननक पवहीर, पींढरपरूकड े जाणाऱ्या  क्ताींसाठी आषाढी-कानत ाकच वारी 
ननलमत्त वारकऱ्याींना तीथािसाद व  ोजनाची सोयीसाठी ठेवलेले राखीव िते्र 
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सळेुवाडी गावामध्ये सींपणूा धनगर समाज असनू त्याींच्याकड े
शळे्या-मेंढ्या, गाई, म्हशी असल्यामळेु गरुाींना चराई िेत्रासाठी सदर जमीन 
ही अत्यींत गरजेची असनू सळेुवाडी (स्ज.सोलापरू) सह राज्यात अनेक 
गावातील गायरान जलमनीवर अशािकारे वन पव ागाकडून अन्याय झालेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सळेुवाडीची ग् क्रमाींक ७८८ जमीन  ारतीय वन अधधननयम, 
१९२७ (१९२७ चा १६) च्या कलम ४ मधून वगळून सळेुवाडी ग्रामपींचायत 
याींच्या नावे परत करण्याबाबत सदर ग्रामपींचायतीने शासनाकड े मागणी 
केलेली असनू, सदर मागणीच्या अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उध्दि ठािरे : (१), (२), (३) व (४) मौजे सळेुवाडी (पपलीव) येथील ग् 
नीं. ७८८ हा  ारतीय वन अधधननयम, १९२७ च्या कलम ४ अन्वये शासन 
अधधसचूना ददनाींक ३१/०८/२०१८ अन्वये “राखीव वन” म्हणून घोपषत 
करण्याचा मनोदय जाहीर करण्यात आला. ्ेर्ार क्र. २५४०, ददनाींक 
०२/०८/२०१९ अन्वये सदर िेत्राच्या ७/१२ सदरी, सरपींच ग्रामपींचयात पपलीव 
नोंद रद्द करन महाराषर शासन वन पव ाग अशी नोंद घेण्यात आली.  
 मौजे सळेुवाडी (पपलीव) येथील ग् नीं. ७८८ िते्राच्या वनजमाबींदी 
चौकशी दरम्यान ०.२० हे.आर िते्रावर रदहवाशी घराींचे अनतक्रमण आढळून 
आले. त्यामळेु सदरचे िते्राचा  ारतीय वन अधधननयम, १९२७ अींनतमत: 
राखीव वन म्हणून अधधसधूचत िते्रामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. 
असे करीत असताना, पवहीत कायापध्दतीचा अवलींब करन आव्यक 
जाहीरनामा िलसध्द करन हरकती/ सचूना मागपवण्यात आल्या होत्या. तसेच 
अपपलाचीही सींधी उपलब्ध करन देण्यात आली होती. तथापप, सदर 
कालावधीत पवहीत मदुतीत कोणतहेी अपील िाप्त झालेले नाही. 
 मौजे सळेुवाडी (पपलीव) येथील ग् नीं. ७८८ चे िते्र  ारतीय वन 
अधधननयम, १९२७ (१९२७ चा १६) च्या कलम ४ मधून वगळून सळेुवाडी 
ग्रामपींचायत याींच्या नाव ेकरण्याबाबत सदर ग्रामपींचायतीने मागणी केली आहे. 
 तथापप, ि्नाींककत िते्र सद्य:स््थतीत  ारतीय वन अधधननमय, 
१९२७ चे कलम २० अन्वये अींनतमत: राखीव वन म्हणून अधधसधूचत झाले 
आहे. त्यामळेु सदर िेत्राचा वधैाननक दजाा “राखीव वन” असनू त्यास वन 
(सींवधान) अधधननयम, १९८० तसेच वन सींबींधधत इतरही कायदे लाग ूहोतात. 
 या्तव, सदर िेत्र राखीव वनातनू वगळावयाचे झाल्यास त्यास 
मा.सवोच्च न्यायालय व कें द्र शासनाची पवुापरवानगी घेणे बींधनकारक आहे. 
तसेच सदर वनिेत्रामध्ये कोणतहेी वनेत्तर काम ेकरावयाची झाल्यास त्यास 
वन (सींवधान) अधधननयम, १९८० अन्वये कें द्र शासनाची मींजुरी घेणे 
बींधनकारक आहे.  
 तथापप, ग्रामपींचायतीने केलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने पवधी व न्याय 
पव ागाचे अल िाय िाप्त करन घेण्यात येत आहेत. 
(५) ि्न उद्  वत नाही. 
 

----------------- 
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बाणिोट (ता.मांडणगड, जज.र्नाधगरी) खाडीिरील बाणिोट-बागमाांडला  
पुलाच ेबाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१४) * १२९१४ श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६३८५ ला हदनाांि   
१० माचच, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बाणको् (ता.मींडणगड, स्ज.रत्नाधगरी) खाडीत होणाऱ्या व श्रीवधान 
(स्ज.रायगड) तालकु्याला जोडणाऱ्या बाणको्-बागमाींडला पलुाच्या बाींधकामाचा 
पाया रणी समारीं  तत्कालीन मा.सावाजननक बाींधकाम मींत्री, मा.अथामींत्री 
याींच्या उपस््थतीत ददनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी सींपन्न झाल्यानींतर 
आजलमतीस १० वष ेझाली तरीही पलुाचे काम अपणूा स््थतीत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बाणको्-बागमाींडला पलुाचे अपणूा काम रखडण्याची 
कारणे काय आहेत, पलुाच्या बाींधकामाची सद्य:स््थती काय आहे, पलुाचे 
बाींधकामावर आजलमतीस ित्यिात ककती रक्कम खचा करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर पलुाचे काम पणूा करन पलू वाहतकुचस उपलब्ध करन 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) रायगड स्जल्हयातील डहाणू-बोडी-रेवस-सातड ेसागरी महामागा क्र.४ वरील 
कोलमाींडला वे्वी दरम्यान बाणको् खाडीवरील मोठ्या पलुाच े बाींधकाम 
करण्याकरीता शासन ननणाय क्रमाींक परामा-११११/ि.क्र.५३१/पी-३, ददनाींक 
१५/०१/२०११ अन्वये ककींमत रपये २९७.०५ को्ी अशी िशासकचय मान्यता 
िदान केली असनू, मे.सिुीम इन्रा्रक्चर इींडडया लल.पवई, मुींबई याींना रपये 
१८१.३० को्ीची ननपवदा ्वीकृत करन सदरील काम ३६ मदहन्यात पणूा 
करण्यासाठी ददनाींक १४/०५/२०१३ रोजी कायाारीं  आदेश देण्यात आले. 
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 पवलींबाचे कारण :- सी.आर.झेड. ची परवानगी िाप्त करण्यासाठी 
लागलेला १८ मदहन्याचा कालावधी तसेच ननधीची अननयलमत उपलब्धता 
असल्याने पवलींब लागला. 
 कीं त्रा्दाराने केलले्या कामाचा तपशील खालीलिमाणे आहे :- 
१. ्ाऊीं डशेन – एकूण २६ ्ाऊीं डशेन पकैच १९ पणूा 
२. सब्रक्चर – एकूण २४ पपअर व २ अब्में् अशा एकूण २६ सब्रक्चर 
पकैच ६ सब्रक्चर च ेकाम पणूा. 

३. सपुर्रक्चर – एकूण २५ ्पॅन पकैच ५१ मी. लाींबीच्या २ ्पॅन मध्ये 
््ील बाींधणीचे काम पणूा 

४. ॲिोच – हरीहरे्वर बाजचूा – ८०%  रावाचे काम पणूा 
५. बाणको् बाजचूा – ८५% खोदकाम पणूा. मळू मींजूर सवासाधारण नकाशा 
िमाणे पलुाची रीं दी १३.६०० मी. आहे. मखु्य अल यींता, सावाजननक 
बाींधकाम पव ाग, मुींबई याींनी त्याींचे पत्र ददनाींक १८/०३/२०१९ अन्वये 
सदरील पलुाच्या सपुर ्रक्चरची रीं दी १६.७० मी. DURAUHPFRC 
Technology वापरन करावयाच्या बाींधकामाचा ि्तावास ददनाींक 
१५/११/२०१९ व ददनाींक १०/०१/२०२० अन्वये मान्यता िदान केली आहे. 
ददनाींक ३०/०९/२०२० च्या आदेशान्वये रेवस रेड्डी MSH-४ हा महाराषर 
राज्य र्त े पवकास महामींडळ याींच्याकड े ह्ताींतरर त केला असल्याने या 
अींतगात येणाऱ्या पवषयाींकचत बाणको् पलुाच े उवाररत काम पणूा 
करण्यासाठी बाणको् पलुाचा िकल्प कायाकारी अल यींता, ठाणे खाडी पलु 
क्रमाींक १ पव ाग, कोकण  वन, बेलापरू याींनी ददनाींक २५/०५/२०२१ रोजी 
महाराषर राज्य र्त ेपवकास महामींडळ याींच्याकड ेह्ताींतरर त केला आहे. 
सधुारर त ि्तावानसुार उवारर त तसेच झालेल्या बाणको् पलुाच्या कामाींची 
ताींबत्रक छाननी व कीं त्रा्दाराशी सधुारर त करारनामा करण्याची िकक्रया 
महामींडळामा ा् त हाती घेण्यात आलेली आहे. 

(३) सद्य:स््थतीत सधुारर त ि्तावानसुार उवारीत काम हाती घेण्यात येत 
आहे. ननधीच्या उपलब्धतनेसुार सदरील काम २४ मदहन्यात पणूा करण्याच े
महाराषर राज्य र्त ेपवकास महामींडळाकडून ननयोजन आहे. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 

----------------- 
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बहृन मुांबई महानगरपाशलिेिडून चनिचरा व्यिस्थापन विभागातील 
मोटर लोडर िामगाराांची पदे िपात िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१५) * १२९६० श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, 
श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय 
नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन् मुींबई महानगरपाललकेकडून घनकचरा व्यव्थापन पव ागातील हजारो 
मो्र लोडर कामगाराींची पदे कपात करण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेने सरुवातीला याींबत्रक झाडूचा वापर करत 
िशासनाने कामगार कपात केली, त्यानींतर आर-दक्षिण, आर-मध्य, आर-उत्तर 
या पव ागाींमध्ये एररया बेसच्या नावाखाली सींपणूा कचरा उचलण्याचे कीं त्रा् 
देत मो्र लोडसाना इतर दठकाणी पाठपवल,े तसेच सी पव ागातही मो्र 
लोडर कामगाराींची दपुारची ड्यु् ी बींद करन सोसायट्याींना ्वत:च कचऱ्याच े
वगीकरण करण्याचे ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कचरा उचलण्याचे कीं त्रा् देऊन या सींपणूा पव ागाच े
खाजगीकरण करण्याचा हेत ू असल्याचा आरोप कामगार सींघ्नाींनी केला 
असनू मो्र लोडर कामगाराींची पदे कपात केल्यास म्यनुनलसपल        
मजदरू यनुनयनने आींदोलन करण्याचा इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, लाड-पागे सलमतीने केलेल्या लश्ारशीनसुार बहृन् मुींबई 
महानगरपाललकेतील कामगाराींच्या वारसाींना सेवेत सामावनू घेण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही, असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने 
कळपवले आहे. 
(२) मखु्य र्त,े उड्डाणपलू व द्रतुगती मागा येथे ्वच्छता राखण्याकरीता 
कीं त्रा्ी पध्दतीने याींबत्रक झाडूचा वापर केला जातो. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या आर/दक्षिण, आर/मध्य, आर/उत्तर 
पव ागामध्ये “एररया बेस” कीं त्रा् देण्यात आले असनू त्यामध्ये पव ागातील 
कचरा सींकलन व पररवहनाकरीता लागणारा सवा कमाचारीवृींद कीं त्रा्दारामा ा् त 
परुपवण्यात येतो. 
 त्यामळेु सदर पव ागातील अनतररक्त झालेल्या महानगरपाललका 
कामगाराींना त्याच पव ागात इतर ्वच्छतापवषयक कामाींकरीता वापरण्यात 
येतात. परींत ु महानगरपाललका कामगाराींची कोणतीही पदे कमी/कपात 
करण्यात आली नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
 मागील दोन वषाात नागररकाींमध्ये केलेल्या जनजागतृीमळेु व कचरा 
वगीकरणाच्या ्ायद्यान्वये दपुारच्या पाळीत येणारा कचरा कमी झाल्याने 
वाहन ्ेऱ्या कमी झाल्या आहेत. त्यामळेु सी/दक्षिण मो्र लोडर चौकचवरील 
दपुारपाळीचे काम बींद करण्यात आले आहे. तथापप सी/उत्तर मो्र लोडर 
कामगाराींची दपुार पाळी बींद करण्यात आलेली नाही. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमा ा् त घनकचरा व्यव्थापन ननयम, २०१६ 
नसुार सोसायट्याींना ्वत:च्या कचऱ्याचे वगीकरण करण्याचे ननदेश देण्यात 
आले आहेत. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या घनकचरा व्यव्थापन पव ागाच े
खाजगीकरण करण्याचा महानगरपाललका िशासनाचा कोणताही हेत ू अथवा 
ननयोजन नाही. तसेच महानगरपाललकेच्या कोणत्याही अनसुधूचत कायम 
कामगार पदाची कपात करण्यात आलेली नाही. त्यामळेु म्यनुनलसपल मजदरू 
यनुनयनने आींदोलन करण्याचा ि्न उद्  वत नाही. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या घनकचरा व्यव्थापन पव ागातील स्ाई 
कामगाराींना वारसाहक्क ननयमावली ददनाींक ०१/०४/२००७ पासनू लाग ू
करण्यात आली आहे. 
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 सदर पव ागात एकूण २९,१९२ इतके स्ाई कामगार आहेत.    
लाड-पागे सलमतीच्या लश्ारशीनसुार अनसुधूचत पदावर कायारत असलेला 
स्ाई कामगार वयोमानानसुार सेवाननवतृ्त झाल्यास, ्वेच्छाननवतृ्ती घेतल्यास, 
सेवेत असताना मतृ्य ूझाल्यास, वदै्यकचय कारणा्तव सेवा करण्यास अपात्र 
ठरपवल्यास त्याींच्या वारसास सेवेत सामावनू घेतले जात.े 
(५) व (६) ि्न उद्  वत नाही. 

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

नागपूर महानगरपाशलिा क्षेत्रातील रस््याांच्या िामाांच्या  
ननधीचा गैरिापर रोखण्याबाबत 

  

(१६) * १३०६५ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरात महानगरपाललकेने ३० पेिा अधधक डाींबरी र्त े दरु्त 
करण्याचा ननणाय घेतला असनू, नतसऱ्या ्प्प्यात बहुताींश लसमें्चे र्त े
ि्तापवत असतानाही त्याींच्यावर कोट्यवधी रपये खचा करन डाींबरीकरण केल े
जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नागपरू महानगरपाललकेच्या र्त्यावर डाींबरीकरण ऐवजी ि्तापवत 
लसमें् र्त्याींची कामे करन ननधीचा गरैवापर रोखण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 लसमें् कााँक्रच् िकल्प ्प्पा-३ अींतगात नागपरू शहर लसमें् 
कााँक्रच्ीकरण ्प्पा-३ या िकल्पास शासनाने ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१६ च्या 
पत्रान्वये मान्यता ददली आहे. 
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(२) सदर िकल्पाींतगात रपये ३०१.६७ को्ी इतक्या रकमेचे ३९.५३ कक.मी. 
लाींबीचे एकूण ३९ र्त ेि्तापवत होत.े त्यामध्ये राज्य शासन दह्सा रपये 
१०० को्ी, नागपरू सधुार िन्यास दह्सा रपये १०० को्ी व उवाररत दह्सा 
नागपरू महानगरपाललकेचा आहे. 
 कोपवड-१९ च्या िाद ुाावामळेु महानगरपाललकेच्या कर व करेतर 
उत्पन्नातील घ्, शासन व नागपरू सधुार िन्यास कडून अिाप्त ननधी तसेच 
महानगरपाललकेची आधथाक स््थती नसल्याने सदर ३९ कामाींपकैच रपये ४७.८३ 
को्ी रकमचेी ११ कामे ्थधगत करण्यात आली. 
 हाती घेतलेल्या २८ कामाींपकैच रपये ८७.४५ को्ी इतक्या ककींमतीची 
१६ कामे पणूा झाली असनू रपये ९६.८२ को्ी इतक्या ककींमतीची १२ कामे 
िगतीपथावर आहेत. 
 आतापयांत कााँक्रच्ीकरणाचे कामावर झालेल्या खचााची रपये १५८.१७ 
को्ी इतक्या रकमेची देयके िदान केली आहेत. 
 ्थधगत करण्यात आलेल्या ११ र्त्याींपकैच दोन कामे अींडरग्राऊीं ड 
यु् ीली्ी सस्व्हास रोड असल्याने यु् ीली्ी ्थलाींतरीत करताना खराब झाले. 
र्त्याींचे डाींबरीकरण करण्याचे रपये ६.५५ को्ी च ेकाम महानगरपाललकेने 
्वननधीतनू हाती घेतले आहेच. सदर कामे ननपवदा ्तरावर आहेत. सदर 
कामे ्प्पा-३ मधून वगळण्याची कायावाही महानगरपाललका ्तरावर सरूू 
आहे. 
(३) ि्न उद्  वत नाही. 

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

मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाांच्या चौपदरीिरणाच े 
िाम जलदगतीने पूणच िरण्याबाबत 

  

(१७) * १३१५४ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई-गोवा महामागाावर ३४८ र्त ेअपघातात ८० िवाशाींचा मतृ्य ूझाला 
असनू समुारे १०० जण गीं ीर जखमी झाल्याचे ददनाींक १७ जानेवारी, २०२२ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महामागााचे गत १० वषाापासनू िलींबबत असलेले 
चौपदरीकरणाच े काम, अनेक दठकाणी डायव्हशानकरीता चुकचच्या पध्दतीने 
करण्यात आलेले खोदकाम यामळेु या महामागाावर सातत्याने अपघात होत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई-गोवा महामागााच्या चौपदरीकरणाच्या कामाींची िगती व 
सद्य:स््थती काय आहे, या र्त्याींचे काम केव्हा सरु करण्यात आले होत ेव 
त्यावर ककती खचा करण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने महामागााच्या कामात चुकचच्या पध्दतीने खोदकाम करणाऱ्या 
कीं त्रा्दारावर कारवाई करन मुींबई-गोवा महामागााच े काम जलदगतीने पणूा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे. 
(२) डायव्हशानमळेु अपघात झाल्याची नोंद नाही. 
(३) कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुींबई-गोवा रा.म.क्र.६६ ची महाराषर 
राज्यातील कक.मी. ०० (पळ्पे) त े कक.मी. ४५०/१७० (झाराप) अशा एकूण 
४५०.१७० कक.मी. लाींबीमध्ये चौपदरीकरणाचे काम िगतीपथावर आहे. 
 सदर लाींबीपकैच कक.मी. ००/०० पनवेल (पळ्पे) त े कक.मी.८४/०० 
(इींदापरू) या ८४.००० कक.मी. लाींबीतील चौपदरीकरण (डाींबरीकरण)  ारतीय 
राषरीय राजमागा िाधधकरण (NHAI) याींचेमा ा् त डडसेंबर, २०११ िगतीपथावर 
असनू सदर लाींबी सवलत करारनाम्यानसुार बाींधा, वापरा व ह्ताींतररत करा 
या तत्वावर २१ वषाासाठी सवलतदारास देण्यात आली आहे. सद्य:स््थतीत 
समुारे ६३ कक.मी. चे काम पणूा झाले आहे. या कामाची एकूण ककींमत रपये 
९४२.६९ को्ी असनू सदर काम खाजगीकरणाींतगात हाती घेण्यात आल्याने या 
कामाचा खचा उद्योजकाने करावयाचा आहे, असे िकल्प सींचालक,  ारतीय 
राषरीय राजमागा िाधधकरण, पनवेल याींनी कळपवले आहे. 
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 तसेच मुींबई-गोवा महामागााच्या उवारर त इींदापरू त े झाराप 
(कक.मी.८४/००० त े कक.मी. ४५०/१७०) एकूण ३६६.१७ कक.मी. (३५५.२८० 
कक.मी. डडझाईन लाींबी) लाींबीचे चौपदरीकरणाचे (कााँक्रच्ीकरणाचे) काम 
राषरीय महामागा मींडळ याींचेमा ा् त नोव्हेंबर, २०१७ त ेजानेवारी, २०१८ मध्ये 
हाती घेण्यात आले आहे. सदर महामागााच्या एकूण ३५५.२८० कक.मी. डडझाईन 
लाींबीपकैच २१४.६४ कक.मी. लाींबीचे काम पणूा झाले आहे व उवारर त १४०.६४ 
कक.मी. लाींबीचे काम िगतीपथावर आहे. या कामाकरीता आजलमतीस रपये 
२४९०.५३८ को्ी खचा झाला आहे. 
(४) सदर महामागााच्या कक.मी. ८४/०० त े ४५०/१७० मध्ये डायव्हशानसाठी 
खोदकाम करण्यात आले असनू करारनाम्यानसुार डायव्हशानची व 
डायव्हशानसाठी केलेल्या खोदकामाची देख ाल, दरु्ती ही वेळोवेळी करण्यात 
येत आहे व र्ता वाहतकुचस ससु््थतीत ठेवण्यात येत आहे. 
 सदर महामागााच्या आरवली त े काीं्े व काीं्े त े वाकेड या दोन 
िलींबबत  ागातील कामे पणूा करण्यासाठी मळू ठेकेदार मे.एम.ई.पी. कीं पनीला 
सब््ीट्यू्  करन मे.रोडवेज इन्रा सोल्यशुन याींची ननयकु्ती करण्याची 
िकक्रया िगतीत आहे. 
 तसेच  सूींपादन मोबदला रक्कम वा्प िकक्रया जानेवारी, २०२२ 
पासनू कें द्र सरकारच्या  मूीराशी पो ा्लमा ा् त िगतीत आहे. 
 इींदापरू त े  ोगाींवखुदा या  ागामधील वन जलमनीमध्ये काम 
करण्यासाठीची परवानगी िकक्रया िगतीत आहे. 
 सदर काम डडसेंबर, २०२३ पयांत पणूा करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५)  ारतीय राषरीय राजमागा िाधधकरण (NHAI) याींचेमा ा् त िगतीपथावर 
असलेल्या ८४.००० कक.मी. लाींबीतील कामाच्या पवलींबास कनााळा पिी 
अ यारण्य व सींवेदनिील िेत्र (Eco-sensative Zone कक.मी.० त े
कक.मी.२०) मधील राषरीय वन्यजीव मींडळ याींची मींजरुी िाप्त होणे व मौज े
काराव येथील  सूींपादन व वडखळ बाहय वळणाकरीता लमठागराची जागा 
ह्ताींतरीत होणे, मौजे नागोठणे व कोले्ी येथील सरकारी जागेवरील 
अनतक्रमण काढणे, सवलतदाराच्या आधथाक सम्या इत्यादी बाबी कारणी तू 
ठरल्या आहेत. तसेच उवाररत काम पणूा करण्याच्या दृस्ष्ने मळू सवलत 
करार समाप्त करण्याचे आदेश ददनाींक १७/११/२०२१ रोजी ननगालमत करण्यात 
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आल े आहेत. तथापप , सवलतदाराने Termination ला ददल्ली उच्च 
न्यायालयात आव्हान केल्याने सदर िकरण न्यायिपवष् आहे. 
 तसेच राषरीय महामागा मींडळामा ा् त हाती घेण्यात आलेल्या एकूण 
३६६.१७ कक.मी. (३५५.२८० कक.मी. डडझाईन लाींबी) लाींबीतील कामास 
 सूींपादन िकक्रया, िलींबबत  सूींपादन मोबदला वा्प व वन पव ागाकडील 
परवानग्या यामळेु तसेच कोपव ड-१९ च्या पवपवध ननबांधाींमळेु काही  ागातील 
कामाची गती राखणे शक्य न झाल्याने पवलींब झाला आहे. 
 ----------------- 
  

नागपूर जजल््यात प्रधानमांत्री आिास योजनेंतगचत लाभार्थयाांना 
चरिुलाचा हफ्ता अदा िरण्याबाबत 

  

(१८) * १३१७० श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िधानमींत्री आवास योजनेंतगात नागपरू महानगर िेत्र पवकास िाधधकरण 
मा ा् त स्जल्हयातील नगरपररषदा व नगरपींचायत िेत्रातील मींजूर 
घरकुलाींकरीता ला ार्थयाांना रपये २.५० लि अनदुान मींजूर झाले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेकरीता ३ डी.पी.आर. मींजूर करण्यात आले होत,े 
त्यातील पदहल्या डी.पी.आर. नसुार ला ार्थयाांना पदहला हफ्ता रपये १ लि 
६० हजार व दसुऱ्या व नतसऱ्या डी.पी.आर. नसुार ला ार्थयाांना रपये १ लि 
घरकुल बाींधकामाकरीता मींजूर करण्यात येवनू ननधी ला ार्थयाांच्या खात्यात 
जमा करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घरकुलाींची बाींधकामे पणूात्वास येवनूही ला ार्थयाांना मींजूर 
घरकुलाींचा शवे्चा हफ्ता अनकु्रमे पदहल्या डी.पी.आर. मधील ला ार्थयाांना 
रपये ९० हजार, दसुऱ्या व नतसऱ्या डी.पी.आर. मधील ला ार्थयाांना रपये १ 
लि ५० हजार लमळाले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करन पींतिधान आवास 
योजनेंतगात मींजूर घरकुलाचा शवे्चा हफ्ता ला ार्थयाांना अदा करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
 िधानमींत्री आवास योजना (ना.) अींतगात मींजूर घरकुलाींकरीता पात्र 
ला ार्थयाांना कें द्र शासनाच्या दह््यापो्ी रपये १.५० लि व राज्य शासनाच्या 
दह््यापो्ी रपये १.०० लि असे एकूण रपये २.५० लि इतके अनदुान 
अनजु्ञेय आहे. 
(२), (३) व (४) िधानमींत्री आवास योजना (ना.) अींतगात जारी मागादशाक 
सचूनािमाणे राज्यातील नागरी िेत्राकरीता घ्क क्र. ३ व ४ घ्काींसाठी 
नागपरू महानगर िेत्र पवकास िाधधकरण स्जल्हयातील घ्क क्र. ४ खालील 
सपव्तर िकल्प अहवालास (DPR) कें द्र ्तरीय मान्यता व सननयींत्रण 
सलमतीची मींजूरी लमळालेली आहे. 
 

D.P.R. 
क्र. 

मींजूर 
घरकुले 

कें द्र 
शासनाचे 
अनजु्ञेय 
ननधी 
(रपये 
को्ीत) 

कें द्र 
शासनाचे 
अद्याप-
पयांत 
पवतरर त 
ननधी 
(रपये 
को्ीत) 

कें द्र 
शासनाच्या 
पवतरर त 
ननधीची 
्क्केवारी 

राज्य 
शासनाचे 
अनजु्ञेय 
ननधी 
(रपये 
को्ीत) 

राज्य 
शासनाचे 
अद्याप-
पयांत 
पवतरर त 
ननधी 
(रपये 
को्ीत) 

राज्य 
शासनाच्या 
पवतरर त 
ननधीची 
्क्केवारी 

१ १८६६ २७.९९ ११.१९६ ४०% १८.६६ १८.६६ १००% 
२ ९५२४ १४२.८६ ५७.०६ ४०% ९५.२४ ९२.२८८ ९७% 
३ ९०७८ १३६.१७ ५४.३३६ ४०% ९०.७८ ९०.५९ १००% 

एकूण २०४६८ ३०७.०२ १२२.५९२  २०४.६८ २०१.५३८  
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 वरील तक्त्यात नमदू केल्यािमाणे ३ DPR मधील िकल्पाींना राज्य 
शासनाचे िती ला ाथी रपये १ लि िमाणे रपये २०१.५३८ को्ी इतका 
ननधी पवतरर त केला आहे सदर ननधी जवळजवळ १०० ्क्के इतका आहे व 
कें द्र शासनाने मींजूर केलेला पदहल्या हप्त्याचा रपये १२२.५९२ को्ी इतका 
ननधी पात्र ला ार्थयाांना पवतररत करण्यात आलेला आहे व उवाररत कें द्र 
दह््याच्या ननधीबाबत सकुाणू अल करण (म्हाडा) कडून पाठपरुावा करण्यात 
येत आहे. कें द्र शासनाचा उवाररत ननधी िाप्त होताच कें द्र शासनाच्या 
मागादशाक सचूनानसुार िकल्पननहाय पवतरर त करण्याची तजवीज आहे. 
(५) ि्न उद्  वत नाही. 

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

ठाणे महानगरपाशलिेच्या आरक्षक्षत भूखांडािरील  
अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

  

(१९) * १३२४८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपाललकेच्या पवकास आराखड्यामध्ये रग्णालयासाठी 
आरक्षित असलेला ददवा पवेूकडील दानतवली सव्हे क्र.१४० दह्सा नीं.३ हा 
 खूींड  मूाक्याींनी ह्तगत केला असनू त्यावरील अनधधकृत बाींधकाम े
ननषकालसत करण्याची मागणी ्थाननक लोकिनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने  खूींडावरील अनधधकृत बाींधकामे ननषकालसत करन  खूींड 
शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) ठाणे महानगरपाललकेच्या हद्दीतील मौज,े दातीवली 
येथील सवे नीं. १३४ प.ै, १३५ प.ै, १३९ प.ै, १४० प.ै या  खूींडापकैच एकूण 
११०००.०० चौ.मी. िेत्र हे मींजूर पवकास आराखड्यानसुार रग्णालयाकरीता 
आरक्षित आहे. तथापप, सदर आरिणाने बाधधत िेत्र ठाणे 
महानगरपाललकेच्या ताब्यात आलेले नाही, ही व्तसु््थती आहे. 
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 दरम्यान, उक्त  खूींडावर झालेल्या अनतक्रमणावर कारवाई 
करण्याच्या अनषुींगाने लोकिनतननधीींच्या तक्रारी िाप्त झाल्या आहेत.  
(२) ठाणे महानगरपाललकेने कळपवल्यानसुार त्याींना िाप्त झालेल्या तक्रारीच्या 
अनषुींगाने ददवापवूा  ागातील आगासन रोडवरील मौजे दातीवली सव्हे क्र. 
१४० दह्सा नीं. ३ येथे ठाणे महानगरपाललकेच्या अनतक्रमण ननयींत्रण व 
ननषकासन पव ागामा ा् त कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
 तथापप, सदर दठकाणी पनु्हा अनधधकृत बाींधकाम सरुू असल्याच े
ननदशानास आल्याने मनषुयबळाच्या सहाय्याने तथेील लोखींडी पत्र्याचे नव्याने 
उ ारलेले वॉल कीं पाऊीं ड तोडण्यात आले असनू, लोखींडी एींगल गॅस क्रच्या 
सहाय्याने क् करण्याची कारवाई करण्यात आली. 
 सदर  खूींडावर  पवषयात अशािकारे कोणतहेी अनधधकृत बाींधकाम 
होणार नाही याची दिता घेण्यात येईल, असे ठाणे महानगरपाललकेने 
कळपवले आहे. 
(३) ि्न उद्  वत नाही. 

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

बेस्ट उपक्रमातील ‘सहाय्यि प्रशासिीय अधधिारी’ पद  
पदोननतीने भरण्याबाबत 

  

(२०) * १३३०६ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय 
नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बे्् उपक्रमात ४० पिेा अधधक ‘सहाय्यक िशासकचय अधधकारी’ (शे्रणी 
ए/जी८) पदे ररक्त असनू हींगामी पध्दतीने सदर पदाचा काया ार चालपवला 
जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये ‘सहाय्यक िशासकचय अधधकारी’ (शे्रणी 
ए/जी८) पदासाठी घेण्यात आलले्या परीिेत उत्तीणा झालेले आणण िनतिा 
यादीवर असलेले काही कमाचारी पदोन्नती न लमळताच सेवाननवतृ्त झाले असनू 
काही कमाचारी सेवाननवतृ्त होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.औद्योधगक न्यायालयाच्या ननणायाच्या अधीन राहून बे्् 
उपक्रमातील ‘सहाय्यक िशासकचय अधधकारी’ (शे्रणी ए/जी ८) पदाींवर सन 
२०१४ मधील िनतिा यादीतील कमाचाऱ्याींना पदोन्नतीने सामावनू घेण्याची 
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मागणी ्थाननक लोकिनतननधी याींनी मा.नगरपवकास मींत्री महोदयाींकड ेतसेच 
आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका व व्यव्थापक, बे्् उपक्रम याींचेकड े
ददनाींक २९ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बे्् उपक्रमातील ररक्त असलेल्या ‘सहाय्यक िशासकचय 
अधधकारी’ (शे्रणी ए/जी ८) पद पदोन्नतीने  रण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) बहृन्मुींबई पवद्यतु परुवठा आणण पररवहन उपक्रम 
(बे््) मध्ये “सहाय्यक िशासकचय अधधकारी” शे्रणी ए/जी-८ या सींवगाात ५३ 
ररक्त पदे आहेत. 
 बे्् उपक्रमाच्या सींबींधधत पव ागाींमा ा् त कामाच्या ननकडीनसुार सदर 
पदाचा काया ार हींगामी पध्दतीने चालपवला जात असल्याचे बे् ् उपक्रमाने 
कळपवले आहे. 
(२) हे खरे असल्याचे बे् ् उपक्रमाने कळपवले आहे. 
(३) हे खरे आहे. सदर पत्राच्या अनषुींगाने मा.लोकिनतननधी याींना बे्् 
उपक्रमामा ा् त ददनाींक १०/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कळपवण्यात आले 
आहे. 
(४) व (५) “सहाय्यक िशासकचय अधधकारी” शे्रणी ए/जी-८ या सींवगाात ररक्त 
पदे  रण्याकरीता बे् ् िशासनामा ा् त ददनाींक १९/०१/२०१४ रोजी खात्याींतगात 
परीिा घेण्यात आली होती. सदर परीिेमध्ये िथमत: १३७ उमेदवार उत्तीणा 
झाले असनू त्याींची यादी ददनाींक १५/०५/२०१४ रोजी जाहीर करण्यात आली. 
 तद्नींतर, २०९ अनतु्तीणा उमेदवाराींनी उत्तरपबत्रकेची पनुतापासणीकरीता 
बे्् िशासनाकड ेअजा केला. त्याकरीता बे्् िशासनाने ददनाींक १६/०६/२०१४ 
रोजी सलमती गठीत करन, उत्तरपबत्रकेमध्ये देण्यात आलेल्या गणुाींची 
पनुतापासणी (मॉडरेेशन ऑ् माक्सा) केली. त्यामध्ये ५८ उमदेवार उत्तीणा 
झाले त्यामळेु ददनाींक १५/०५/२०१४ रोजी जाहीर केलेली यादी रद्द करन 
एकूण १९५ (१३७+५८) उत्तीणा उमदेवाराींची एकबत्रत यादी ददनाींक २७/०६/२०१४ 
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रोजी जाहीर करण्यात आली. त्यापकैच ५६ उमदेवाराींना “सहाय्यक िशासकचय 
अधधकारी” शे्रणी ए/जी-८ या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. 
 उत्तीणा असलेल्या परींत ुउत्तरपबत्रकेवरील सचूनाींच ेउल्लींघन केल्यामळेु 
अनतु्तीणा केलेल्या ६ उमेदवाराींचे उल्लींघन बे्् िशासनाच्या 
महाव्यव्थापकाींच्या मान्यतनेे मा् केल्यामळेु त्याींना उत्तीणा करण्यात आले. 
तसेच १ उमेदवार उत्तीणा असताना त्याला अनवधानाने अनतु्तीणा दाखपवण्यात 
आल्यामळेु त्यालादेखील बे्् िशासनाच्या महाव्यव्थापकाींच्या मान्यतनेे 
उत्तीणा करण्यात आले. अशा एकूण ७ उमदेवाराींची यादी बे्् िशासनामा ा् त 
१९/०८/२०१४ रोजी जाहीर करण्यात आली. 
 सदर उत्तीणा यादीींच्या अनषुींगाने बे्् वका स यनुनयन (तत्कालीन 
मान्यतािाप्त व िानतननधीक सींघ्ना) याींनी सन २०१४ मध्ये, मा.औद्योधगक 
न्यायालयात तक्रार (यएुलपी) क्रमाींक २४१/२०१४ दाखल केली असनू 
सद्य:स््थतीत सदर िकरण न्यायिपवष् आहे. या्तव, बे्् उपक्रमातील 
“सहाय्यक िशासकचय अधधकारी” शे्रणी ए/जी-८ या सींवगाातील पदाींवर, 
उपरोक्त यादीतील कमाचाऱ्याींना पदोन्नती देण्यात आली नाही, असे बे्् 
िशासनाने कळपवले आहे. 

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

बहृनमुांबई महानगरपाशलिेच्या मढ, मािे, मालिणी ि राथोडी या 
भागातील अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

  

(२१) * १३३६८ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदाशशि खोत, श्री.ननलय नाईि, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.प्रिीण दटिे, 
श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या पी उत्तर पव ागातील मढ, मावे, मालवणी 
व राथोडी या  ागात अनधधकृत बाींधकामे केली जात असल्याबाबतची तक्रार 
लोकिनतननधीींनी शासनाकड ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अनधधकृत बाींधकामिकरणी तक्रारी करनही महानगरपाललका 
अधधकाऱ्याींकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने महानगरपाललकेने अनधधकृत बाींधकामाींचे ननरीिण करन 
अनधधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे, असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने 
कळपवले आहे. 
(२) व (३) सदर पत्रामध्ये नमदू केलेल्या बाींधकामाींचे ननरीिण करन  लूम 
अल लेख पडताळून ज्या बाींधकामाचे  लूम अल लेख पव ागाच्या १९६७ च्या 
मळू नकाशाींच्या बोगस िती तयार झाल्या असतील त्याबाबतचा अहवाल 
पाठपवण्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमा ा् त उपसींचालक,  लूम अल लेख, 
कोकण िदेश, मुींबई याींना ददनाींक २२/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
कळपवण्यात आले आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस पी/उत्तर पव ागातील ननरीिणादरम्यान 
आढळलेल्या अनधधकृत बाींधकामाींवर तसेच अनधधकृत बाींधकामाबाबत िाप्त 
होणाऱ्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने मुींबई महानगरपाललका अधधननयम, १८८८ 
नसुार, माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये ३४ नो्ीस बजापवण्यात आल्या आहेत. 
त्यापकैच ८ अनधधकृत बाींधकामाींवर ननषकासनाची कारवाई करण्यात आली 
असनू उवाररत २६ अनधधकृत बाींधकामाींवर मुींबई महानगरपाललका अधधननयम, 
१८८८ नसुार कारवाई सरु आल्याचे महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
 तसेच, उप अधीिक,  लूम अल लेख, मुींबई उपनगर कायाालयाींतगात 
मुींबईतील मौजे एरींगळ व उपनगरीय गावे ता.बोरीवली येथील हद्द कायम 
मोजणीचे जवळपास ८३० हून अधधक नकाश ेबनाव्ररत्या तयार करन  लूम 
अल लेख पव ागाच्या अधधकृत मळू अल लेखात छेडछाड करन खोट्या नोंदी 
घेण्यात आल्या या पवषयाबाबत उपस््थत करण्यात आलले्या लिवेधी    
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सचूना क्र. २३७ मधील िकरणाची चौकशी करण्याकरीता जमाबींदी आयकु्त व 
सींचालक  लूम अल लेख, पणेु याींचे अध्यितखेाली सलमती गठीत करण्यात 
आली असनू सदर िकरणाची चौकशी सरु आहे. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 

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

जव्हार (जज.पालचर) नगरपररषदेच्या वििास  
िामाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२२) * १३५३० डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार (स्ज.पालघर) नगरपररषदेच्या पवकास कामाींमध्ये बनाव् ताींबत्रक 
मान्यतचे्या आधारे काम केल्याचे व अशा कामाींच ेदेयके अदा केल्याने नगर 
पररषदेच्या पवकास कामाींमध्ये अननयलमतता व गरैिकार झाल्याच े माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जव्हार नगरपररषदेच्या बाींधकाम पव ागाने सावाजननक 
बाींधकाम पव ाग, जव्हार याींचे कायाालयाची आगाऊ ताींबत्रक शलु्क न  रता 
ताींबत्रक मींजुरी घेतल्याचे तसेच इतर सहा पवकास कामाींच्या ताींबत्रक मींजुरी 
सावाजननक बाींधकाम पव ाग, जव्हार याींच्या कायाालयाकडून न घेता 
स्जल्हाधधकारी कायाालय, पालघर याींच्या बनाव् सही व लशक्के याींचा वापर 
करन िशासकचय मींजुरी घेण्यात आल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी जव्हार नगरपररषदेचे तत्कालीन मखु्याधधकारी 
व नगर अल यींता याींचपेवरध्द नगरसेपवकेनी जव्हार पोलीस ््ेशनमध्ये 
तक्रार अजा दाखल करनही दबाव व आधथाक सींगनमतामळेु पोललसाींनी 
सींबींधधत दोषीवर कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने यािकरणी कारवाई न करणाऱ्या दोषी पोललसाींवर तसेच जव्हार 
नगर पररषदेच्या पवकास कामाींमध्ये गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) नगरपररषदेमा ा् त करण्यात येणाऱ्या पवकास 
कामाींपकैच छत्रपती लशवाजी महाराज उद्यान सशुोल करण या एका कामाच्या 
अींदाजपत्रकावरील ताींबत्रक मान्यतचेे सही व लशक्के खो्े असल्याचे ननदशानास 
आले आहे. सदरची बाब ननदशानास आल्यानींतर जव्हार नगरपररषदेमा ा् त 
जव्हार पोलीस ठाणे येथे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी 
व्तसु््थती जव्हार नगरपररषदेने कळपवली आहे. 
(३) अशा आशयाची तक्रार ्थाननक नगरसेपवकेने जव्हार पोलीस ठाणे येथ े
केली, हे खरे आहे. 
 सदर िकरणाची चौकशी स्जल्हाधधकारी, पालघर कायाालयामा ा् त सरु 
असल्याने ्थाननक नगरसेपवकेची तक्रार दप्तरी दाखल केली असल्याची 
व्तसु््थती जव्हार पोलीस ठाणे याींनी कळपवली आहे. 
(४) िाप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी करण्यात आली असनू पढुील 
ननयमोधचत कायावाही ि्तापवत असल्याचे स्जल्हाधधकारी, पालघर याींनी 
कळपवले आहे. 
(५) ि्न उद्  वत नाही. 

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

राज्यात विशषेत: रायगड जजल््यातील जांगलाांना लागणाऱ्या  
िणव्याांमुळे िनसांपदेच ेनुिसान होत असल्याबाबत 

  

(२३) * १२२०८ श्री.जयांत पाटील : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि ८४३२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पवशषेत: रायगड स्जल्हयात वनहद्दीत उन्हाळ्यात वणवा 
लागण्याचे िकार वारींवार घडत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वणव्याच्या आगीत वनौषधी, पवपवध ्ळझाड,े सरप्णारे 
िाणी, कच्क, तणृ िी िाणी, त्याींची अींडी घरट्याींसह जळून खाक होतात, 
तसेच त्या ागात असलेल्या आददवासी वाड्या व व्त्याींमध्ये असलेल्या 
झोपड्याींचेही नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वनसींपदेच े सींवधान करण्याकरीता तसेच वन्यजीवाींना धोका 
पोहोचू नये याकरीता वनहद्दीवर जाळरेषा काढण्याची आव्यकता असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने वनहद्दीत वणवा पे्ू नये तसेच आग लागल्यास वणवा 
पवझपवण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) ठाणे वनवतृ्तामध्ये रायगड स्जल्हयात अललबाग व रोहा 
अशा दोन वनपव ागाचा समावेश होतो. या वनपव ागात माहे ्ेब्रवुारी-२०२१ 
त े मे-२०२१ च्या उन्हाळयात आगीच्या एकूण २९९ घ्ना घडल्या असनू 
त्यामध्ये ७८५.४४ हे जळीत िेत्र झाले आहे.  
(२) वणव्याच्या आगीच े ्वरप हे ग्राउीं ड ्ायर ्वरपाचे असतात. यामध्ये 
गवत, पालापाचोळा छो्े झुडपी इ.ची हानी होत.े तथापप, वनवणव्याच्या 
आगीत तणृ िी िाणी जळून खाक झाल्याचे व आददवासी वाड्या व 
र्त्याींमध्ये असलेल्या झोपड्याींचे नकुसान झालेबाबत ठाणे वनवतृ्त पव ागात 
ननदशानास आलेले नाही. 
(३) वणव् याींवर ि ावी ननयींत्रण ठेवण् यासाठी दरवषी १२ मी. ६ मी. ३ मी. 
अशा पवपवध िकारच् या िनतबींधक जाळरेषा मखु् यत: वनखींड सीमेवर, वनिते्र 
र् त् याच् या दतु्ाा व आींतरराज् य सीमा व पररिेत्र सीमेवर घेण् यात येतात. 
तसेच ्ायरवॉच ्ॉवर उ ारण् यात आलेले आहेत. 
(४) वनवणवा ननदाशनास येताच तात् काळ  ारतीय वन अधधननयम १९२७ 
अन् वये वनगनु् हा नोंदवनू िकरणी चौकशी करण् यात येत.े वनवणवे लाग ूनयेत 
याकरीता पढुीलिमाणे उपाययोजना करण् यात येतात :-  

• जींगलामध् ये आगी लाग ू नये म् हणून जाळरेषा घेण् यात येत.े तसेच 
्ायर वॉचर याींची ननयकु् ती करण् यात येत.े पव ागीय कायाालयात 
ननयींत्रण कि ् थापन केले असनू ननयींत्रण कि २४ तास कायारत 
असतो. 
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• वन कमाचारी व ् थाननक लोकाींच् या सह ागाने आग पवझवली जात.े 
आग पवझपवण् यासाठी ्ायर ब् लोअर चा वापर करण् यात येतो. 

• वनास लागनू असलेल् या गावातील सींयकु् त वनव् यव् था ् थापन 
सलमतीचा वनवणवा ननयींत्रणात आणण् यासाठी सक्रचय सह ाग असतो. 

• आकस््मतररत् या वणवा लागलेचा सींदेश ननयत्रींण किास िाप् त होताच 
सींबींधधत वनकमाचारी याींना कळवनू वनवणवा तात् काळ पवझवण् याची 
कारवाई करण् यात येत.े 

(५) ि्न उद्  वत नाही. 
----------------- 

  

मीरा-भाईंदर शहरातील िचरा उचलण्यासाठी भांगारात िाढलेल्या 
गाड्याांचा िापर होत असल्याबाबत 

  

(२४) * १२४०४ श्री.रवि ांद्र फाटि : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ८४१६ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मीरा- ाईंदर महानगरपाललकेने शहरातील कचरा उचलण्याचा ठेका 
ददलेल्या मे.ग्लोबल वे्् मॅनजमें् सेल िा.लल. याींचेकडून कचरा 
उचलण्यासाठी मुींबई महानगरपाललकेने  ींगारात काढलले्या २५ गाड्याींचा वापर 
केल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कचरा उचलणाऱ्या या  ींगार गाड्याींचे अनेकदा ब्रके ्ेल 
होऊन अपघात झाला आहे, तर कधी र्त्यातच बींद पडून नागररकाींना 
वाहतकू कोंडीचा सामाना करावा लागला आहे, यािकरणी सामास्जक 
सींघ्नाींनी पाललका िशासनाकड े तसेच एका राजकचय पिाने लोकायकु्ताींकड े
तक्रार करनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कचरा उचलण्यासाठी वापरात असलेल्या गाड्याींचे क््नेस 
िमाणपत्र ठेकेदाराकड ेनसनूही पाललका अधधकारी व ठेकेदार याींच्या आधथाक 
सींगनमताने ठेकेदाराची देयके मींजूर करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषी अधधकारी/कमाचारी व ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ शशांदे : (१) लमरा- ाईंदर महानगरपाललका िेत्रातील दैनींददन र्त े
स्ाई, ग्ार सा्स्ाई कामी मे.ग्लोबल वे्् मॅनेजमें् सेल िा.लल. याींना 
ददनाींक २६/०४/२०१२ रोजी कीं त्रा्ी स्ाई कामगार व वाहन परुवठा 
करणेकरीता ०५ वषााकरीता कायाादेश देण्यात आलेला होता. 
 तद्नींतर महास ा ठराव क्र.१२, ददनाींक १९/०५/२०१७ अन्वये पढुील 
ननपवदा अींनतम होईपयांत मदुतवाढ देण्यात आली. 
 मे.ग्लोबल वे्् मॅनेजमें् सेल िा.लल. याींचेकडून कचरा 
उचलण्याकामी मुींबई महानगरपाललकेने  ींगारात काढलेल्या २५ गाड्याींचा 
वापर केला, ही बाब व्तसु््थतीस धरून नाही. 
(२) कचरा वाहतकू वाहनाींचा अपघात झाल्याची घ्ना घडलेली आहे. मात्र 
त्यामळेु कोणतीही जीपवत अथवा मालमते्तची हानी झालेली नाही, तसेच कचरा 
वाहतकू वाहने बींद पडल्याने वाहतकू कोंडी झाली, अशी कोणतीही बाब 
ननदशानास आलेली नाही. 
 तक्रारदार श्री.पवन पवनायक घरत याींनी कचरा उचलण्यासाठी 
वापरण्यात येणाऱ्या वाहनाींबाबत मा.लोकआयकु्त याींचेकड े तक्रार केलेली 
असनू त्यासींबींधी मा.लोकआयकु्त कायाालयाकड ेकायावाही सरुू आहे. 
(३) व (४) िाप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने कचरा वाहतकू वाहनाींच े क््नेस 
िमाणपत्र सादर करणेस ठेकेदार याींना नो्ीस देण्यात आली आहे. 
 त्यास अनसुरून ठेकेदार मे.ग्लोबल वे्् मॅनेजमें् सेल िा.लल. याींनी 
१०२ वाहनाींचे क््नेस िमाणपत्र महानगरपाललकेस सादर केलेले आहेत. 
 ठेकेदाराने कचरा सींकलन करून वाहतकू करण्याचे काम पणूा केल े
असल्याने करारानसुार ठेकेदारास देयक अदा करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये 
कोणतीही अननयलमतता झाली नसल्याचे, लमरा- ाईंदर महानगरपाललकेने 
कळपवले आहे. 
(५) ि्न उद्  वत नाही. 

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



43 

मुांबईतील चाळीांमध्ये शौचालय बाांधण्यासाठी चाळ मालिाच्या  
ना-हरित प्रमाणपत्राची अट शशधथल िरण्याबाबत 

  

(२५) * १३२९७ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय 
नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने मुींबईतील चाळीींमधील सदननकाींमध्ये घर 
मालकाकडून ना-हरकत िमाणपत्र घेवनू शौचालय बाींधण्यास समुारे पाच 
वषाांपवूी परवानगी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील चाळमालक व रदहवाशाींमध्ये असलेले वाद, तसेच 
शौचालय बाींधण्यासाठी चाळमालकाींकडून करण्यात येत असलेली पशैाींच्या 
मागणीची पतूाता रदहवाशाींकडून होत नसल्याने चाळमालकाींकडून सदननकाींतील 
शौचालयासाठी ना-हरकत िमाणपत्र देण्यात येत नसल्याचे िकार ननदशानास 
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुींबईतील चाळीींमधील सदननकाींमध्ये शौचालय बाींधण्यासाठी 
चाळमालकाच्या ना-हरकत िमाणपत्राची अ् लशधथल करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही, असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने 
कळपवले आहे. 
 तसेच, ्वच्छ महाराषर अल यान सींचालनालयामा ा् त ददनाींक 
०८/०७/२०१५ रोजीच्या पररपत्रकान्वये, राज्यातील शहराींमधील उघड्यावर शौच 
करण्याची िथा बींद करन शहरे हागींदारी मकु्त करण्यासींद ाात कायाान्वयन 
सचूना ननगालमत करण्यात आल्या आहेत. सदर पररपत्रकामध्ये, चाळ 
मालकाच्या ना-हरकत िमाणपत्राबाबत उल्लखे नाही. 
 परींत,ु चाळीची सींरचनात्मक व धोरणात्मक पडताळणीकरीता चाळ 
मालकाकडून महानगरपाललकेस ना-हरकत िमाणपत्र िाप्त होणे आव्यक 
आहे. 
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(२) हे खरे नाही, असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
(३) व (४) मुींबईतील चाळीमधील सदननकाींमध्ये शौचालय बाींधण्याआधी 
चाळीींची सींरचना स््थरता पडताळणी व इतर आव्यक अ्ी व शतींची पतुाता 
करणे आव्यक आहे. त्याकरीता चाळ मालकाकडून ना-हरकत िमाणपत्र 
िाप्त होत नसेल तर, सींबींधधत पररमींडळाच े उपायकु्त याींना आव्यक 
पडताळणी करन मुींबई महानगरपाललका अधधननयम, १८८८ च्या कलम ४९९ 
अन्वये, सींरचनात्मक व धोरणात्मक पडताळणीकरीता आव्यक असणाऱ्या 
ना-हरकत िमाणपत्राची अ् लशधथल करण्याचा अधधकार असल्याच े
महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
 ----------------- 

 

ताडदेि (मुांबई) येथील गिाशलया टँि जिळच्या िमला  
इमारतीला आग लागून दचुचटना झाल्याबाबत 

  

(२६) * १२८८५ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.महादेि जानिर, श्री.सनुनल 
शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ताडदेव (मुींबई) येथील गवाललया ा्ँक जवळच्या कमला इमारतीच्या १९ 
व्या मजल्यावर ददनाींक २२ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास आग 
लागल्याची घ्ना घडल्याच ेननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवीन इमारत बाींधताींना अस्ग्नशमन यींत्रणा कायाास्न्वत असणे 
आव्यक असताना सदर इमारतीत अस्ग्नशमन यींत्रणा कायारत नसल्यामळेु 
लागलेल्या आगीत ६ जणाींचा होरपळून मतृ्य ूझाल्याचे व २४ जण जखमी 
झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कारवाई करन इमारतीत अस्ग्नशमन यींत्रणा कायाास्न्वत 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर इमारतीमध्ये अस्ग्नशमन यींत्रणा कायाास्न्वत नव्हती हे खरे 
असल्याचे महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
 सदर दघुा् नेत एकूण ९ व्यक्तीींचा मतृ्य ू झाला असनू, २१ व्यक्ती 
जखमी झाल्या आहेत. 
(३) व (४) सदर दघुा् नेच्या अनषुींगाने गावदेवी पोलीस ठाणे येथे अपमतृ्य ू
क्र. ६ त े१२ आणण १४, १५/२०२२ अन्वये नोंद घेण्यात आली असनू, उपलब्ध 
सािीपरुावे, बहृन्मुींबई महानगरपाललका, अस्ग्नशमन दल आणण बे् ् पव ाग 
याींचेकडून अहवाल िाप्त करन नमदू अहवालाच्या अनषुींगाने चौकशी करन 
पढुील कारवाई करण्यात येत आहे, असे गहृ पव ागाने कळपवले आहे. 
 सदर दघुा् नेची चौकशी करण्याकरीता महानगरपाललका आयकु्त 
याींच्या ननदेशानसुार उपायकु्त, पररमींडळ-२ याींच्या अध्यितखेाली ददनाींक 
२२/०१/२०२२ रोजी चौकशी सलमती गठीत करण्यात आली होती. उपायकु्त, 
पररमींडळ-२ याींनी सदर दघुा् नेची चौकशी करन त्याबाबतचा अहवाल ददनाींक 
१८/०२/२०२२ रोजी महानगरपाललका आयकु्त याींच्या मान्यतकेरीता सादर 
केला. सदर अहवालास महानगरपाललका आयकु्त याींनी ददनाींक २३/०२/२०२२ 
रोजी मींजूरी ददली असनू त्याींनी, अहवाल महानगरपाललकेच्या पो ा्लवर 
िसाररत करण्याचे तसेच लश्ारशी पडताळून अनपुालन अहवाल ददनाींक 
३०/०३/२०२२ पयांत सादर करण्याचे ननदेश ददल ेआहेत.  
 त्यानषुींगाने अहवाल महानगरपाललकेच्या सींकेत्थळावर िसाररत 
करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये  पवषयात आगीच्या दघुा् ना 
्ाळण्याच्या दृष्ीने २४ लश्ारशी सचुपवल्या असनू त्यानषुींगाने 
महानगरपाललकेमा ा् त कायावाही सरु आहे. 
 सदर इमारतीमध्ये बसपवलेली अस्ग्नशमन यींत्रणा कायाास्न्वत 
नसल्याने व अस्ग्निनतबींधक यींत्रणेमध्ये त्रु् ी आढळल्याने सदर इमारतीच्या 
मालक/  ोगव्ादार याींना महानगरपाललकेमा ा् त महाराषर आग िनतबींधक व 
जीव सींरिक उपाययोजना अधधननयम, २००६ अन्वये ददनाींक २५/०१/२०२२ 
रोजी नो्ीस बजापवण्यात आली आहे. सदर नो्ीसमध्ये खालील बाबी नमदू 
करण्यात आल्या आहेत :- 
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• इमारतीमधील सदननकाींमध्ये केलेल्या अींतगात बदलाच्या मींजूरीच े
परुावे सादर करणे. 

• इमारतीमध्ये बसपवण्यात आलेली अस्ग्निबींधक व अस्ग्नशमन सरुिा 
यींत्रणा ससु््थतीत व कायाास्न्वत करणे. 

• ्ायर अलामा लस््ीम कायाास्न्वत करणे, इमारतीमधील इलके्रीक 
मी्र रम व ललफ्् मलशन रम यामध्ये पो्ेबर ्ायर एक््ीींगपवशर 
व ्मोक डड्ेक््र बसपवणे. 

• इलेक्रीक वायररींग व केबल फ्लोररींग व लसललींगला सीलबींध करणे. 
• इमारतीचा पॅसेज व स्जन्यामध्ये ठेवण्यात आलेले अनाव्यक व 

घरगतुी सामान काढून ्ाकणे. 
• इमारतीच्या अस्ग्निनतबींधक व अस्ग्नशमन सरुिा यींत्रणेचा हायड्रींड 

रायझर लस््ीमसाठी ्ायरब्रीगेड इींले् यींत्रणा इमारतीच्या 
दशानी ागात बसपवण्यात यावी. 

• अस्ग्नशमन सरुिा यींत्रणा ससु््थतीत व कायाास्न्वत असल्याच े
िमाणपत्र “ब” दरवषी जानेवारी व जुल ै मदहन्यात सादर करण्यात 
यावे. 

 महाराषर आग िनतबींधक व जीव सींरिक उपाययोजना अधधननयम, 
२००६ अन्वये मालक/  ोगव्ादार याींनी उपरोक्त बाबीींची पतुाता पवदहत 
मदुतीत करणे बींधनकारक आहे. 

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

औरांगाबाद शहरात नारेगाि ि इतर दोन हठिाणी  
िचरा प्रकक्रयाविना पडून असल्याबाबत 

  

(२७) * १२९०४ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद (स्ज.औरींगाबाद) शहरात गेल्या काही वषाापासनू नारेगावसह 
इतर दोन दठकाणी समुारे १२ लाख मेदरक ्न कचरा पडून असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 



47 

(२) असल्यास, नारेगाव येथील कचऱ्याच्या जागेवर बायोमायनन ींग करण्यासाठी 
औरींगाबाद महानगरपाललकेने ि्ताव तयार केला असनू सदर ि्ताव ताींबत्रक 
मींजूरीसाठी महाराषर जीवन िाधधकरणाकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर ि्तावास मींजूरी देवनू नारेगाव येथील कचऱ्याच े जागेवर 
बायोमायनन ींग करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 महानगरपाललकेकड ेघनकचरा िकक्रया कें द्र सन २०१९ पयांत नसल्याने 
सदर कचरा नारेगाव येथे साठपवला जात होता. 
(२) हे खरे आहे. 
 कें द्रीय िदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या ्ेब्रवुारी, २०१९ मधील मागादशाक 
सचूनानसुार कचऱ्यावर बायोमायननींग िकक्रया करण्याकरीता सधुाररत सपव्तर 
िकल्प अहवाल महाराषर जीवन िाधधकरणाकड े ददनाींक १०/०१/२०२२ रोजी 
ताींबत्रक मान्यतकेरीता सादर करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) ि्न उद्  वत नाही. 
 ----------------- 
  

हहांगोली जजल््यातील औांढा नागनाथ मांहदर ि  
जलेश्िर मांहदराच्या वििास आराखड्याबाबत 

  

(२८) * १२८२० श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औींढा नागनाथ (स्ज.दहींगोली) मींददर पररसराचा पवकास आराखड्याबाबत 
अनेकदा बठैका घेऊनही शासनाकडून ननणाय झाला नसल्यामळेु पवकास 
आराखडा िलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अनत िाधचन ओींढा नागनाथ मींददर व जले्वर मींददराच्या पवकास 
आराखड्याबाबत शासनाने ननणाय घेवनू ननधी उपलब्ध करन देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) हे अींशतः खरे आहे. 
 स्जल्हाधधकारी, दहींगोली याींनी रपये २४.९९ को्ी इतक्या ककींमतीचा 
औींढा नागनाथ नतथािेत्र पवकास आराखडा ददनाींक ०८ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
पव ागास सादर केला असनू, या आराखड्यास अद्याप अींनतम मान्यता 
देण्यात आली नाही. 
 तथापप, या आराखड्यामध्ये सचूपवलेल्या कामाींपकैच रपये १५.०० 
को्ी ककींमतीच्या १७ कामाींना “नगरपररषदाींना वलैशषट्यपणूा कामाींसाठी पवशषे 
अनदुान योजना” या योजनेतनू ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 
पत्रान्वये तत्वतः मान्यता देण्यात आली असनू, ददनाींक ०८ माचा, २०१९ 
रोजीच्या शासन ननणायान्वये ननधी स्जल्हाधधकारी, दहींगोली याींच्याकड े वगा 
करण्यात आला आहे. 
 सदर कामाींकरीता कायाान्वयीन यींत्रणा सावाजननक बाींधकाम पव ाग 
असनू, िशासकचय मान्यता देण्याचे अधधकार ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० 
रोजीच्या शासन ननणायान्वये स्जल्हाधधकारी, दहींगोली याींना िदान करण्यात 
आले आहेत. त्यानसुार पढुील कायावाही स्जल्हाधधकारी ्तरावर सरु आहे. 
 जले्वर मींददर हे दहींगोली नगरपररषद हद्दीत असनू, जले्वर मींददर 
पवकास आराखड्याबाबतचा कोणताही ि्ताव नाही. तथापप, जले्वर मींददर पररसर 
व तलाव सशुोल करणाबाबत दहींगोली नगरपररषद ्तरावर कायावाही सरु आहे. 
(३) ि्न उद्  वत नाही. 

----------------- 
परभणी जजल््यातील रस्ते ि पलुाांच्या दरुुस्तीच्या 

िामाांसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२९) * १२०७९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पर णी स्जल्हयातील सन २०२१ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु पलू व 
र्त्याच ेनकुसान झाल्याने रपये २७ को्ीींची आधथाक मदत देण्यात यावी, 
अशी मागणी सावाजननक बाींधकाम पव ाग, पर णी याींनी शासनाकड े सन 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान एका अहवालाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवपवध राज्य मागा, िमखु स्जल्हा मागा, पलू याींच्या 
दरु्तीसाठी रपये २७ को्ीींचा ननधी स्जल्हयासाठी उपलब्ध करन देण्यात 
आला आहे काय, त्याची तालकुाननहाय व कामननहाय मादहती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) र्त्याचे देख ाल व दरु्तीकरीता आव्यक 
ि्ताव सींबींधधत मखु्य अल यींता याींनी शासान मान्यतकेरीता सादर केल े
आहेत. 
(२) स्जल्हयातील र्त्याींच्या देख ाल व दरु्तीकरीता खालीलिमाणे मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
  तालकुा   मींजूर रक्कम (रपये लि) 
 १) पर णी  ९०.०० 
 २) मानवत  ४९.०० 
 ३) पाथरी  ३८.०० 
 ४) सोनपेठ  ३१.०० 
 ५) गींगाखेड  ३४१.१० 
 ६) पालम  ४४७.३५ 
 ७) पणुाा  ४३४.१२ 
 ८) स्जींतरू  १८८.४५ 
 ९) सेल ू  १६७.४० 
     एकूण रपये १७८६.४२ 
(३) व (४) ि्न उद्  वत नाही. 
 

----------------- 
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अांधेरी (मुांबई) येथील मोगरा नाल्याच ेरुां दीिरण िरण्याबाबत 
  

(३०) * १२९३३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी (मुींबई) पवेूकडून पस््चमेकड ेयेणाऱ्या मोगरा नाल्याच ेरीं दीकरण व 
नाला वळपवण्याचे काम रखडल्यामळेु दरवषी पावसाळयात अींधेरी रेल्वे 
्थानकाच्या पस््चमेकडील पररसर, सबवे पाण्याखाली जावनू या  ागातील 
इमारतीना धोका ननमााण झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींधेरी पवेूला समुारे १७ त े १८ ्ू् असलेला मोगरा नाला 
पस््चमेला साडसेात त े आठ ्ू् इतका झाला असल्याने या नाल्याच े
रीं दीकरण करन नाला आव्यक दठकाणी वळपवण्यात यावा, अशी लश्ारस 
धचतळे सलमतीने केली आहे, या कामासाठी रपये १३० को्ी खचाांची तरतदूही 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मोगरा नाल्याचे रीं दीकरण करन नाला आव्यक दठकाणी 
वळपवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही, असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने 
कळपवले आहे. 
(२) अींधेरी पवेूकडून येणारा मोगरा नाला हा पस््चम रेल्वेखालनू अनतररक्त 
मागीका काढून  रडावाडी रोड, अींधेरी (पस््चम) येथील अस््तत्वात असलेल्या 
मोगरा नाल्यास जोडण्याचे अल िाय बब्रम््ोवडॅ अहवालानसुार देण्यात आल े
असनू, त्यानसुार सदरचे काम सन २०१८ मध्ये ि्तापवत करण्यात आल े
होत.े परींत ु िकल्प खचा व त्यासाठी लागणारा कायाकाळ हा जा्त 
असल्यामळेु तत्कालीन महानगरपाललका आयकु्त याींच्या आदेशानसुार सदर 
काम बींद करण्यात आल,े असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
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(३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या के/पस््चम पव ागात मोगरा नाल्याच े
रीं दीकरण व अनतररक्त जोडवादहनी करण्याची लश्ारस महापाललकेने नेमणकू 
केलले्या सल्लागार मे.एम.डब्ल्य.ुएच.(इीं) िा.लल. याींनी बब्रम््ोवडॅ 
िकल्पाींतगात सचुपवली आहे. तसेच, मोगरा नाल्याच्या िणालीचा अधधक 
अभ्यास करण्यासाठी महानगरपाललकेने आय.आय.्ी. बॉम्बे याींची सल्लागार 
म्हणून ननयकु्ती केली होती व आय.आय.्ी. बॉम्बेने सधु्दा त्याींचे अल िाय 
ददले आहेत. त्यानसुार के/पस््चम पव ागात मोगरा नाला रीं दीकरण व 
अनतररक्त जोडवादहनी करण्याचे काम पजान्य जलवादहनी पव ागाने ि्तापवत 
केले असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळपवले आहे. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 

----------------- 
  
शमहान (जज.नागपूर) प्रिल्पाच ेिाम पूणच क्षमतेने सुरु िरण्याबाबत 

  

(३१) * १३४२६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि जानिर : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लमहान (स्ज.नागपरू) िकल्पामध्ये शासनाने रपये १५०० को्ीींची 
गुींतवणूक केली असनू या िकल्पातील काही कीं पन्याींची कामे रखडली 
असल्यामळेु लमहान िकल्पाचे काम बींद होऊन ललजच्या ्वरपातील महसलू 
शासनाला लमळत नसल्याने शासनाच ेनकुसान होत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने लमहान िकल्पाचे काम पणूा िमतनेे सरु करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) सामान्य िशासन पव ाग याींचे शासन ननणाय ददनाींक 
०४/०१/२००२ अन्वये नागपरू येथे आींतरराषरीय िवासी व मालवाहतकू हब 
पवमानतळाकरीता अस््तत्वात असलेल्या पवमानतळाच्या जलमनीव्यनतररक्त 
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अींदाजे २२५६ हेक््र व शासन ननणाय ददनाींक २६ जून, २००६ नसुार १०६८.२१ 
हेक््र जमीन सींपादनास मान्यता िाप्त झाली. 
 लमहान पवशषे आधथाक िेत्राकरीता  ारत सरकार, वाणणज्य मींत्रालय 
याींचेकडील अधधसचूना ददनाींक २९/०५/२००७ अन्वये एकूण १५११.५१ हेक््र 
िेत्र अधधसचूीत करण्यात आले. 
 यानसुार लमहान िेत्रात महाराषर पवमानतळ पवकास कीं पनीत्े 
पवकास कामे करण्यात आलेली असनू, त्यात सहा-चार-तीन पदरी र्त,े 
मलनन्सारण, पथददव,े वीजपरुवठा कें द्र व इतर सोईसपुवधा तयार करण्यात 
आलेल्या आहेत. लमहान पवशषे आधथाक िेत्रात एकूण ७५ कीं पन्याींशी  ाडपेट््ा 
करार करन  खूींड आवी्ं ीत करण्यात आले असनू, यापकैच २४ कीं पन्या 
कायारत आहेत, १० कीं पन्याींना नवीन  खूींड आवी्ं ीत करण्यात आले आहेत, 
३ चे बाींधकाम सरु आहे आणण ३५ कीं पन्याींनी कामे सरु केलेली नसल्याने, 
त्याींना ननयमानसुार ्मरणपत्र ेपाठवनू उद्योग सरु करण्यासाठी िोत्सादहत 
करण्यात आले असनू, त्याबाबतचा पाठपरुावा महाराषर पवमानतळ पवकास 
कीं पनी याींच्याकडून करण्यात येत आहे. 
 सींलमश्र वापर िेत्रात एकूण ४६ कीं पन्याींना  ाडपेट््ा करारावर  खूींड 
आवी्ं ीत करण्यात आलेले असनू, यापकैच १३ कीं पन्या कायारत आहेत. १२ 
कीं पन्याींचे बाींधकाम सरु आहे, १४ कीं पन्याींना नव्याने जागेचे आवी्ं न करण्यात 
आलेले आहे आणण ६ कीं पन्याींनी कामे सरु केलेली नसल्याने, त्याींना 
ननयमानसुार ्मरणपत्र ेपाठवनू उद्योग सरु करण्यासाठी िोत्सादहत करण्यात 
आले असनू, त्याबाबतचा पाठपरुावा महाराषर पवमानतळ पवकास कीं पनी 
याींच्याकडून करण्यात येत आहे. मध्यवती सपुवधा कें द्राच्या इमारतीत ४० 
कीं पन्याींना त्याींची ननयाातीची कामे तातडीने करण्याकरीता कायाालयीन जागा 
देण्यात आलेली आहे. 
 लमहान पवशषे आधथाक िेत्रात आजपावेतो समुारे रपये ४२००/- 
को्ीच्या व्यापारी मालाची व रपये ३८००/ - को्ी रकमेच्या मादहती तींत्रज्ञान 
व सेवा अींतगात सधु्दा ननयाात करण्यात आलेली आहे. 
 लमहान िकल्पाींतगात उद्योजकाींना जमीन आवी्ं ीत करण्यात आलेली 
असनू, त्याींची कामे सरु असनू, त्याींनी तयार केलले्या सामान/ मालाींची 
ननयाातसधु्दा सरु आहे, त्यामळेु मदु्यात नमदू केलेले म्हणणे पणूात: खरे नाही. 
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(२) महाराषर पवमानतळ पवकास कीं पनी याींच्या्तरावर उद्योजकाींसोबत स ा 
घेण्यात येऊन, त्याींच्या कामाचा आढावा घेण्यात येतो. याबाबत उद्योजकाकड े
वेळोवेळी पाठपरुावा करण्यात येऊन त्याींना सचूनाही देण्यात येतात. 
(३) ि्न उद्  वत नाही. 

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

 

राज्यात विशषेत: ताडोबा (जज.चांद्रपूर) अभयारण्यातील िन िमचचाऱ्याांना 
स्िसांरक्षणासाठी सामुग्री पुरविण्याबाबत 

  

(३२) * १३०७३ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ताडोबा (स्ज.चींद्रपरू) अ यारण्यातील मोहरली, कोल्हारा येथ े ददनाींक    
२० नोव्हेंबर, २०२१ रोजी कताव्यावर असलेल्या एका मदहला वन कमाचाऱ्याींवर 
माया नावाच्या वानघणीने हल्ला करन ठार केल्याची घ्ना ननदशानास आली 
आहे, हे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अ यारण्यातील वन्य िाण्याींकडून वन कमाचाऱ्याींवर हल्ला 
होण्याच्या घ्ना वारींवार होत असल्याने वन कमाचाऱ्याींच्या सरुिेचा ि्न 
ननमााण झाला असल्यामळेु राज्यातील वन कमाचाऱ्याींना बचावात्मक 
्वसींरिणासाठी सामगु्री देण्याची मागणी वन कमाचाऱ्याींनी शासनाकड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यात पवशषेत: ताडोबा अ यारण्यातील वन कमाचाऱ्याींना 
्वसींरिणासाठी सामगु्री परुपवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.उध्दि ठािरे : (१) अणखल  ारतीय व्याघ्र िगणना-२०२२ अींतगात 
सवेिणाचे काम करीत असताना ताडोबा-अींधारी व्याघ्र िकल्पातील कोलारा 
येथे ददनाींक २०/११/२०२१ रोजी श्रीमती ्वाती नानाजी ढुमणे, वनरिक याींचा 
(T-२०) वानघणीच्या हल्ल्यात मतृ्य ूझाल्याची घ्ना ननदशानास आली आहे. 
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(२) व (३) वन्य िाण्याींपासनू बचावात्मक ्वसींरिणासाठी वन कमाचाऱ्याींना 
सामगु्री उपलब्ध करन देण्याच्या मागणीची ननकड लिात घेवनू ताडोबा-
अींधारी व्याघ्र सींवधान िनतषठानामध्ये उपलब्ध असलेल्या ननधी मधून खालील 
तक्त्यात नमदू केलेली सामगु्री वन कमाचाऱ्याींना तात्काळ उपलब्ध करन 
देण्यात आली आहे. 
 

अ.क्र.    सादहत्याचा तपशील  वा्प सींख्या 
१ Air Pistol ०.१७७  १३० नग 
२ Air Gun ०.१७७  ४१ नग 
३ १२ बोर बींदकू  ४ नग 
४ राय्ल  १६ नग 
५ Magnum राय्ल  १ नग 
६ दारूगोळा ३२५ नग 

 

(४) ि्न उद्  वत नाही. 
----------------- 

  

नागपूर महानगरपाशलिा क्षेत्रातील आरक्षक्षत जागेिरील  
अनतक्रमणे हटविण्याबाबत 

  

(३३) * १३१८१ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू (स्ज.नागपरू) शहराच्या मींजूर पवकास योजनेनसुार आरिण 
क्रमाींक एमई-९४ हा   ूाग राज्य पररवहन महामींडळाच्या एस.्ी. ् ॅ्ंडकरीता 
आरक्षित ठेवण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू सधुार िन्यास द्वारा राज्य पररवहन िाधधकरणाची 
परवानगी न घेता हा  खूींड बबओ्ी तत्वावर पवकलसत करन या दठकाणी 
दवाखान,े हॉ्ेल, बार, स्जम, मॉल व अन्य वाणणस्ज्यक वापरासाठी बाींधकाम 
करण्यात आले आहे व समुारे रपये ५० को्ी बाजार मलु्य असणारी ही जागा 
बाींधकाम व्यवसानयकाींना रपये १३ को्ी मध्ये पवकून बेकायदेशीर व्यवहार व 
बाींधकाम करण्यात आल े असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर अवधै बाींधकामाकरीता नाग नदीमधील जागेवर 
अनतक्रमण करन नाग नदीवर पपलर बाींधून बेकायदेशीर बाींधकाम करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी नागपरू येथील जनिनतननधीींनी शासनाकड ेसन 
२०२१ मध्ये वारींवार ननवेदने देवनूही शासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक् त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींधधत दोषी अधधकारी व बाींधकाम व्यवसानयक याींचेवर कारवाई 
करन अवधै बाींधकाम ह्पवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) होय. 
 मौजा नागपरू खसरा क्रमाींक ५७६, ३२४/१  ाग ही जागा शासनाने 
ददनाींक १०/०९/२००१ अन्वये मींजूर केलेल्या नागपरू शहराच्या पवकास 
आराखड्यात एस.्ी. ््ॅड करीता (Reservation No. ME-९४) आरक्षित 
ठेवण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) शासनाची व पररवहन आयकु्ताींची परवानगी न घेता एस.्ी. 
बस ् ॅ्ंडचे आरिण असताना बी.ओ.्ी. वर दवाखाना, हॅा्ेल्स, स्जम, लग्न 
समारोह हॅाल, नाग नदीवर पपल्लरच ेबाींधकाम करणे व अन्य िोजके्् तयार 
करन ननयमाचे उल्लींघन झाले असल्यामळेु उच्च्तरीय चौकशी करन 
कारवाई करण्याबाबत मा.श्री.कृषणा खोपड,े पवधानस ा सद्य याींनी ददनाींक 
१८/०१/२०२१ अन्वये शासनास ननवेदन सादर केल े आहे. उक्त ननवेदनाच े
अनषुींगाने शासनाने ददनाींक १२/०२/२०२१, ददनाींक २९/०६/२०२१, ददनाींक 
०१/०९/२०२१, ददनाींक २२/०९/२०२१, ददनाींक २०/१०/२०२१ व ददनाींक 
१५/१२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये तसेच ददनाींक १२ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या 
अधाशासकचय पत्रान्वये स ापती, नागपरू सधुार िन्यास, नागपरू याचा 
अहवाल अपेक्षिलेला आहे. 
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 तसेच मा.श्री.कृषणा खोपड,े पवधानस ा सद्य याींनी ददनाींक 
२३/०७/२०२१ रोजी स ापती, नागपरू सधुार िन्यास, नागपरू याींचेकड ेतक्रार 
दाखल केली आहे, असे नागपरू सधुार िन्यास, नागपरू याींनी ददनाींक 
०७/०३/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कळपवले आहे. 
 शासनाचे ददनाींक १२/०१/२०२२ रोजीच्या पत्राचे अनषुींगाने व 
मा.श्री.कृषणा खोपड,े पवधानस ा सद्य याींनी ददनाींक २३/०७/२०२१ रोजी 
दाखल केलेल्या तक्रारीचे अनषुींगाने िकरणी चौकशी करण्यात येत असल्याच,े 
अधीिक अल यींता (मखु्यालय), नागपरू सधुार िन्यास, नागपरू याींनी ददनाींक 
०७/ ०३/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कळपवले आहे. 
(५) स ापती, नागपरू सधुार िन्यास, नागपरू याींच्याकडून अहवाल िाप्त 
झाल्यानींतर ननयमािमाणे आव्यक ती कायावाही करण्याची तजपवज ठेवली 
आहे. 
(६) लाग ूनाही.  

----------------- 
  
मुांबई (प.) उपनगरातील चारिोप ि गोराई येथे असलेल्या चाळीांचा 

आणण ्हाडा िसाहतीांचा समूह पुनविचिास िरण्याबाबत 
  

(३४) * १३४०५ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय गहृननमाचण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पस््चम उपनगरातील चारकोप आणण गोराई येथे असलेल्या 
चाळीींचा आणण म्हाडा वसाहतीींचा समहू पनुपवाकास करण्याचा ि्ताव 
शासनाच्या पवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ि्तावाचे थोडक्यात ्वरप काय आहे, सदरहू 
ि्तावावरील ननणाय िकक्रयेस ककती कालावधी अपेक्षित आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करन चारकोप व गोराई 
येथील चाळीींचा आणण म्हाडा वसाहतीचा पनुपवाकास करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



57 

डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) मुींबई पस््चम उपनगरातील चारकोप आणण गोराई 
येथे असलेल्या म्हाडा वसाहतीचा समहू पनुपवाकास करण्याचा ि्ताव म्हाडा 
कायाालयास अद्याप िाप्त झालेला नाही. 
(२), (३) व (४) ि्न उद्  वत नाही. 
 ----------------- 
  
यितमाळ शहरातील गेडामनगर पररसरातील अनतक्रमणे हटविण्याबाबत 
  

(३५) * १३३७० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गेडामनगर, यवतमाळ (स्ज.यवतमाळ) पररसरात सव्हे नीं.१०४/३ मधील 
ररकाम्या जागेमध्ये श्री पव्वकमाा गणेश मींददराच्या बाजूला अनतक्रमण 
करण्यात आले असनू, वाढत्या अनतक्रमणाींमळेु व गुींडधगरीमळेु मींददर 
सलमतीला लोकोपयोगी उपक्रम राबपवण्यास, सौंदयीकरण व इतर कामे 
करण्यास अडथळा ननमााण होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींददर सलमती व ्थाननक रदहवाशी याींनी सींबींधधत 
तहलसलदार, पोलीस अधीिक व नगरपररषद याींच्याकड े याबाबत वारींवार 
तक्रार व पाठपरुावा करनही अनतक्रमणे ह्पवण्याबाबत कारवाई करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.पवरोधी पिनेत,े महाराषर पवधानपररषद याींनी उपरोक्त 
पररसरातील अनतक्रमणे ह्पवण्याबाबत ददनाींक २ ्ेब्रवुारी, २०२२ रोजी 
शासनाकड ेपत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अनतक्रमणे ह्पवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) मा.पवरोधी पिनेता, महाराषर 
पवधानपररषद याींच्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने व्तसु््थती व शासनाची कायावाही 
खालीलिमाणे आहे :- 

यवतमाळ शहरातील गेडामनगर येथील नझूल शी् क्रमाींक ३४,  खूींड 
क्रमाींक ३, सव्हे नींबर १०४/३ सन १९७९ मध्ये अकृपषक केले असनू त्याच्या 
अल न्यास (ल-ेआऊ्) मान्यतनेसुार १०,५०० ्के. ्ू् खुली जागा सोडण्यात 
आली. 
 सदर खलु्या जागेवर पव्वकमाा गणेश मींददर, ८ कच्ची घरे व ४ 
पत्र्याची दकुाने असल्याचे ददसनू येत.े 
 सदर खलु्या जागेत मींददर, घरे व दकुाने ही पवनापरवानगी बाींधण्यात 
आल्याचे नगरपररषदेने कळपवले आहे. 
 पवकास ननयींत्रण ननयमावलीमधील तरतदुीनसुार अल न्यासातील 
खुल्या जागेत सदरची बाींधकामे अनजु्ञेय नसल्याचे सकृतदशानी ददसनू येत.े 
 त्यानसुार ही बाब तपासनू स्जल्हाधधकारी, यवतमाळ याींना चौकशी 
करन चौकशीअींती ही बाींधकामे ननयमबाहय व पवकास ननयींत्रण ननयमावलीशी 
पवसींगत आढळल्यास महाराषर िादेलशक ननयोजन व नगररचना अधधननयम, 
१९६६ अींतगात कायावाही करण्याचे ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(५) ि्न उद्  वत नाही. 

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

डोंगरी ते राजपूरी (ता.मुरुड, जज.रायगड) या रस््यािरील  
सांरक्षि िठडा ि शभांत बाांधण्याबाबत 

  

(३६) * १३१८७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोंगरी त े राजपरूी (ता.मरुड, स्ज.रायगड) या र्त्यावरील सींरिक कठड े
जीणा व दरुव्थेत असनू काही दठकाणी कठड े पडलेले असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
 



59 

(२) असल्यास, सदर र्त्यालगतच्या एका बाजूला दरी व दसुऱ्या बाजूला 
डोंगर असल्यामळेु वाहनाींने ये-जा करणाऱ्या िवाशाींसह येथे येणाऱ्या 
पया् काींच्या जीपवतास धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींरिक कठड्याींची दरु्ती व मजबतुीकरण करन बाींधणे 
तसेच डोंगरातनू दरड पडू नये याकरीता आव्यक त्या दठकाणी सींरिण ल ींत 
बाींधणेबाबत राजपरूी ग्राम्थाींनी शासनाकड े मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने डोंगरी त ेराजपरूी या र्त्यावरील सींरिक कठडा व सींरिक ल ींत 
बाींधण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अशी मागणी िाप्त नाही.  
(४) व (५) सदर र्त्याच्या लाींबीत मींजूर दरु्तीच ेकाम िगतीत असनू, या 
कामात समापवष् सींरिक ल ींती बाींधण्याचे काम जून, २०२२ पयांत पणूा 
करण्याचे ननयोजन आहे.  

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

सेिाननितृ्त ि हदिांगत पोलीस िमचचाऱ्याांच्या िारसाांना बी.डी.डी. 
चाळीांच्या पुनविचिास प्रिल्पाांतगचत ननिासस्थाने देण्याबाबत 

  

(३७) * १३३८९ श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सेवाननवतृ्त व ददवींगत पोलीस कमाचाऱ्याींच्या वारसाींना बीडीडी चाळीींच्या 
पनुपवाकास िकल्पाींतगात कायम्वरूपी ननवास्थाने उपलब्ध करून 
देण्याबाबत उपाययोजना सचुपवण्यासाठी शासनाने मा.गहृननमााण मींत्री 
महोदयाींच्या अध्यितखेाली आणण मा.गहृमींत्री महोदयाींच्या सहअध्यितखेाली 
सलमती ्थापन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी नेमण्यात आलेल्या सलमतीने शासनास अहवाल 
सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अहवालात नमदू करण्यात आलेल्या लश्ारशीींची अींमलबजावणी 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सलमतीने सादर केलेला अहवाल बी.डी.डी. चाळीींच्या 
पनुपवाकासासींबींधात मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यितखेाली गठीत करण्यात 
आलेल्या उच्चाधधकार सलमतीसमोर ठेवण्यात आला. सलमतीने सादर केलले्या 
अहवालास अनसुरून व उच्चाधधकार सलमतीच्या बठैकचतील ननणायानसुार, 
बी.डी.डी. चाळीींमध्ये ददनाींक ०१/०१/२०११ रोजी पयांत जे पोलीस कमाचारी 
पोलीस सेवा ननवास्थानात वा्तव्यास आहेत (सेवेत कायारत, सेवाननवतृ्त व 
ददवींगत पोलीस कमाचाऱ्याींचे कायदेशीर वारस इत्यादी) त्याींना बी.डी.डी. 
चाळीींच्या पनुपवाकासातींगात ५०० चौ. ्ू् िेत्र्ळाचा पनुपवाकलसत गाळ्याच े
पवतरण त्याींच्याकडून पनुपवाकलसत गाळ्याच्या बाींधकाम खचााची रक्कम 
(Construction Cost) आकारून मालकच तत्त्वावर करण्याचा ननणाय या 
पव ागाच्या ददनाींक १८/०८/२०२१ रोजीच्या शासन ननणायान्वये घेण्यात आला 
आहे. 

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

ठाणे स्थानि पररसरात स्िायिॉििरील पथहदिे बांद असल्याबाबत 
  

(३८) * १३३३६ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगरवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे ्थानक पररसरात होणाऱ् या गदीतनू मागा काढण्यासाठी 
्कायवॉकला जोडून ए्ओबी उ ारण्यात आलेल्या ्कायवॉकवरील पथददव े
बींद असल्याचे माहे ्ेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ्कायवॉकवरील बींद पथददव्याचा गरै्ायदा घेऊन अींधारात 
िवाशाींना लु् ण्याचे िकार घडत आहेत, त्यामळेु ्कायवॉकवरन मदहला, 
शाळकरी मलेु, वधृ्द या पलुावरील िवास करणे ्ाळत आहेत, तसेच अींधारात 
ल कारी, गदुाल्याींनी ्कायवॉकवर ब्तान बसवनू पलुाचा ताबाच घेतल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर ्कायवॉकवर पथददवे सरु करन ्कायवॉकवरील अनतक्रमण 
ह्पवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) व (२) ठाणे महानगरपाललकेस अशा िकारची तक्रार 
िाप्त झाली आहे. 
 ठाणे ््ेशन पररसरात सॅ्ीस बब्रजला जोडून ए्ओबी उ ारण्यात 
आला आहे. तथापप, काही वेळेस सदर ए्ओबीवरील म.रा.पव.मींडळाचा वीज 
परुवठा खींडीत झाल्यास ककीं वा पवद्यतु केबल यींत्रणेत बबघाड झाल्यास ददवे 
काही वेळाकरीता बींद असल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची बाब ठाणे 
महानगरपाललकेने कळपवली आहे. 
 सद्य:स््थतीत सदर ए्ओबीवरील सवा ददवे चाल ूअसल्याची खात्री करण्यात 
आली असल्याची बाब ठाणे महानगरपाललकेने कळपवल ेआहे. 
(३) ठाणे महानगरपाललकेने सदर िकरणी खालीलिमाणे कायावाही केली 
असल्याचे कळपवली आहे :- 
        सदर ए्ओबीवरील ्ेरीवाल्याींपवरोधात दैनींददन कारवाई करण्यात 
येत.े तसेच दोन सत्रामध्ये ्ेरीवाले ह्पवण्याकरीता दोन ्कॉडची ्थापना 
केलेली आहे. तसेच सध्या या  ागातील सवा ्ेरीवाले ह्पवण्यात आल े
आहेत. 
        सद्य:स््थतीमध्ये सदर ए्ओबीवरील सवा ददवे चाल ू असल्याची 
खात्री ठाणे महानगरपाललकेने केली आहे. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात िोरोना सांसगाचमळेु महानगरपाशलिा, नगरपाशलिा ि 
नगरपांचायती मधील मृ् यू झालेल्या िमचचाऱ्याांच्या  
िुटुांबबयाांना/ िारसाांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

  

(३९) * १२८३७ श्री.विप्लि बाजोररया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०६५ ला 
हदनाांि २२ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना सींसगाामळेु महानगरपाललका, नगरपाललका व 
नगरपींचायती मधील मतृ्य ू झालेल्या कमाचाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना/वारसाींना 
आधथाक मदत देण्यात आली नसल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनामळेु मतृ्य ू झालेल्या कमाचाऱ्याींच्या वारसाींना 
नोकरीमध्ये समावनू घेण्याबाबत शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोरोना सींसगाामळेु महानगरपाललका, नगरपाललका व नगरपींचायती 
मधील मतृ्य ू झालेल्या कमाचाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना/ वारसाींना आधथाक मदत 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 पवत्त पव ाग, शासन ननणाय क्र.सींककणा-२०२०/ ि.क्र.४/व्यय-९, ददनाींक 
२९/०५/२०२० व नगरपवकास पव ाग, शासन ननणाय क्र.सींककणा-२०२०/ 
ि.क्र.९९/नपव-२०, ददनाींक ०४/०८/२०२१ अन्वये कोपवड-१९ शी सींबींधधत कताव्य 
बजावताना कोपवडमळेु मतृ्य ू होणाऱ्या कमाचारी वृींद याींना रपये ५० लिच े
सानगु्रह सहाय्य अनदुानाबाबत योजना लाग ूकरण्यात आली आहे. 
(२) कोरोनामळेु मतृ्य ूझालेल्या कमाचाऱ्याींच्या वारसाींना नोकरीमध्ये समावनू 
घेण्याबाबत शासनाने ननणाय घेतला नाही, परींत ुराज्यातील महानगरपाललका, 
नगरपाललका व नगरपींचायती मधील पात्र अधधकारी/ कमाचाऱ्याींच्या वारसास 
अनकुीं पा ननयकु्तीसाठी ददनाींक ११/०७/२०१९ रोजी शासन ननणाय ननगालमत 
करण्यात आला आहे. 
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(३) राज्यातील महानगरपाललका, नगरपररषद व नगरपींचायती मधील 
कोरोनाची लागण होऊन मतृ्य ू झालेल्या एकूण १४४ कमाचाऱ्याींच्या रक्कम 
रपये ७२.०० को्ी ि्तावापकैच रक्कम रपये ६४.५० को्ी इतक्या परूक 
मागणीचा ि्ताव सन २०२१-२०२२ या आधथाक वषाात मींजूर करण्यात आला 
आहे. तसेच महानगरपाललका, नगरपाललका व नगरपींचायती मधील एकूण २८ 
कमाचाऱ्याींचा रक्कम रपये १४ को्ी व सन २०२१-२०२२ या आधथाक वषाातील 
उवाररत तरतदू रक्कम रपये ७.५० को्ी सानगु्रह सहाय्य अनदुानाबाबत 
कायावाही सरु आहे. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 

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

्हाडाच्या मुांबई इमारत दरुुस्ती आणण पुनरचचना मांडळाच्या सांक्रमण 
पुनरचधचत गाळे विभागातील अधधिाऱ्याांच्या ननयुक्तीबाबत 

  

(४०) * १२९२४ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाडाच्या मुींबई इमारत दरु्ती आणण पनुराचना मींडळाच्या सींक्रमण 
पनुराधचत गाळे पव ागातनू बदली झालेल्या अधधकाऱ्याची बढतीनींतरही त्याच 
पव ागात ननयकु्ती कर नये, अशा आशयाच्या मागणीच े एक सपव्तर 
ननवेदन मींडळाचे स ापती याींनी मा.गहृननमााण मींत्र्याींकड ेमाहे डडसेंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पत्राची दखल न घेता गहृननमााण पव ागाने सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींची त्याच पव ागात वररषठ पदावर ननयकु्ती केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडाच्या मुींबई इमारत दरु्ती आणण पनुराचना मींडळाच्या 
स ापतीची मागणी मान्य न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय.  
(२) व (३), म्हाडा िाधधकरणाच्या आ्थापनेवर सह मखु्य अधधकारी या 
सींवगाातील २ च पदे असल्यामळेु सिम िाधधकाऱ्याचे आदेश/ मान्यतनेे 
पदोन्नत अधधकाऱ्याींना सह मखु्य अधधकारी, मुींबई इमारत दरु्ती आणण 
पनुराचना मींडळ या पदावर पदोन्नतीने पद्थापना करण्यात आली, ही 
व्तसु््थती आहे. 
(४) व (५) ि्न उद्  वत नाही. 

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

िामठी (जज.नागपूर) शहराला दवूषत पाण्याचा  
पुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(४१) * १३०७७ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कामठी (स्ज.नागपरू) शहरात घाण, शवेाळ व दगुांधीयकु्त दपूषत 
पाणीपरुवठा होत असल् यामळेु याबाबत सींबींधधत पव ागाकड े वारींवार तक्रारी 
देवनूही त्याकड ेदलुाि केले जात असल्याचे ददनाींक १३ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  ागात होणाऱ्या दपूषत पाणीपरुवठ्यामळेु नागररकाींच े
आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर  ागातील नागररकाींना शधु्द पाण्याचा परुवठा करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) कामठी येथील ि ाग क्रमाींक-१० मध्ये नागररकाींना 
दपूषत पाण्याचा परुवठा होत असल्याबाबत तथेील तत्कालीन नगरसेवक, 
श्री.कालशनाथ िधान याींनी ददनाींक ०९/१२/२०२१ रोजी मौणखक व लखेी 
्वरपात नगरपररषदेकड े तक्रार केली असल्याचे नगरपररषदेच्या 
अल लेखावरन ददसनू येत.े 
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 नगरपररषदेने तपासणी केली असता काही  ागात नळाद्वारे दपूषत 
पाणीपरुवठा होत असल्याच ेआढळले. याअनषुींगाने गळतीचा शोध घेऊन ती 
गळती तात्काळ थाींबपवण्यात आली. 
(२) हे खरे नाही. 
 पाणी परुवठ्याच्या पवपवध  ागातील पपण्याच्या पाण्याचे नमनेू 
मदहन्यातनू १ वेळा आरोग्य ियोगशाळा, नागपरू येथ ेतपासणीसाठी पाठवनू 
पाणी पपण्यायोग्य आहे, याची खातरजमा करन घेण्यात येत.े 
(३) कामठी येथील सध्याच्या अस््तत्वात असलले्या पाणीपरुवठा योजनेसाठी 
MS Pipe ्ाकण्यात आले असनू हे काम २० वषाापवूी करण्यात आलेले आहे. 
सदर पाईप जुने झाले असल्याने त्यातनू गळती होत.े परींत ु अशी गळती 
ननदशानास आल्यानींतर त्यावर नगरपररषदेकडून तात्काळ कायावाही करण्यात 
येत.े 
 शासनाने कामठी नगरपररषदेच्या पाणीपरुवठा योजनेसाठी ददनाींक    
५ माचा, २०१९ रोजीच्या आदेशान्वये रपये २१.८२ को्ी रक्कमेच्या िकल्पास 
िशासकचय मान्यता ददली असनू नगरपररषदेने ररतसर ननपवदा काढून 
ननपवदाकारास ददनाींक ३१ मे, २०२१ रोजी कायाादेश ददले आहेत. त्यामध्ये 
कामाची ककींमत रपये १७.८१ को्ी इतकच आहे. यात जुने MS पाईप 
बदलण्याची बाबही समापवष् आहे. 
 सदर कामे नोव्हेंबर, २०२२ अखेरपयांत पणूा होणे अपेक्षित आहे. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 

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

नागपूर शहरातील अनधधिृत ले-आऊट मधील भूखांड  
ननयशमत िरणेबाबत 

  

(४२) * १३१८५ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय नगरवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरातील अनधधकृत ले-आऊ् मधील  खूींड ननयलमत करन त े
पवकलसत करण्यासाठी राज्य शासनाने योजना (१९०० ले-आऊ् व ५७२     
ले-आऊ्) जाहीर केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यानसुार सन २००१ पयांतचे अनधधकृत  खूींड आणण      
ले-आऊ् ननयलमतीकरणासाठी नागपरू सधुार िन्यासकड ेपवकास शलु्कासोबत 
दींड  रन अजा केल्यानींतर आर.एल. साठी ( खूींड ननयलमत झाल्याचे पत्र) 
वेगळे शलु्क आकारण्यात येत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयांत शासनाकड े ककती अजा िाप्त झाले आहेत व 
त्यापकैच ककती ननकाली काढण्यात आल,े अद्यापपयांत शकेडो  खूींडधारकाींच े
अजा िलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नागपरू शहरातील अनधधकृत ले-आऊ् मधील  खूींड ननयलमत 
करण्याबाबतचे िलींबबत अजा ननकाली काढण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 नागपरू शहरातील अनधधकृत ले-आऊ् मधील  खूींड ननयलमत करन 
पवकलसत करन राज्य शासनाने योजना (१९०० ले-आऊ् व ५७२ ले-आऊ्) 
जाहीर केली नाही. तथापप, नागपरू शहरातील अनधधकृत ले-आऊ् मधील 
 खूींड ननयलमतीकरणाकरीता नागपरू सधुार िन्यासमा ा् त सवेिण करण्यात 
आले. यामध्ये िथमत: ५७२ अनधधकृत ले-आऊ् च े ननयलमतीकरण करणे 
आव्यक आहे, असे ननदशानास आले. याबाबत शासनाचे पररपत्रक, ददनाींक 
०३ माचा,१९८७ अन्वये  खूींडाचे ननयलमतीकरण करण्यात आले. 
 यानींतर नागपरू सधुार िन्यासने सन २००१ पवूी केलेल्या ्ेर 
सवेिणामध्ये १९०० अनधधकृत ले-आऊ् ननयलमतीकरण करणे आव्यक 
असल्याचे ननदशानास आले. दरम्यान अनधधकृत ले-आऊ् मधील  खूींड 
ननयलमतीकरणाकरीता महाराषर गुींठेवारी पवकास (ननयमाधीन करणे, शे्रणीवाढ 
करणे व ननयींत्रण) अधधननयम, २००१ ददनाींक ०३/०४/२००१ पासनू अींमलात 
आला. या अधधननयमाअींतगात उपलब्ध तरतदुीनसुार नागपरू शहरातील 
अनधधकृत ले-आऊ् मधील  खूींडाींचे ननयलमतीकरण करण्यात येत आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
 महाराषर गुींठेवारी पवकास (ननयमाधीन करणे, शे्रणीवाढ करणे व 
ननयींत्रण) अधधननयम, २००१ मधील कलम ३ च्या पो्कलम (३) च्या 
तरतदुीअन्वये िदान अधधकारानसुार अनधधकृत  खूींड ननयलमतीकरणासाठी 
राज्य शासनाद्वारे शासन ननणाय ददनाींक ११/०९/२०१३ अन्वये पवकास 
शलु्काचा दर औद्योधगक  खूींडाकरीता रपये १८०० िती चौ.मी. व 
वाणणज्यीक रपये २४०० िती चौ.मी. इतका दर तसेच शासन ननणाय ददनाींक 
२८ मे, २०१६ नसुार ननवासी ियोजनाकरीता सरसक् दर रपये ५६ िती 
चौ.्ु् (६०३ चौ.मी.) इतका ननस््चत करण्यात आला आहे. अधधननयमाींतगात 
 खूींडाींचे ननयलमतीकरण करण्याकरीता ददनाींक ०१/०१/२००१ पवूीचे खरेदीखत 
ग्राहय होतात. तथापप, त्यानींतरचे खरेदीखत असल्यास ददनाींक २१/०२/२००३ 
रोजीच्या नागपरू सधुार िन्यास पव्व्त मींडळाच्या ठरावाअन्वये 
वारसाहक्काने होणाऱ्या ह्ताींतरणालशवाय इतर कोणत्याही िकारे  खूींडाचे 
ह्ताींतरण केल्यास ननयलमतीकरणाकरीता नागपरू सधुार िन्यासने घेतलेल्या 
ननणायानसुार रपये १६ िती चौ.्ु् अनतररक्त शलु्क आकारण्यात येत.े 
 खूींडाींच े ननयलमतीकरण करण्याकरीता ननयलमतीकरण पत्रासाठी (आर.एल.) 
कोणतहेी वेगळे शलु्क आकारण्यात येत नाही. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
 महाराषर गुींठेवारी पवकास (ननयमाधीन करणे, शे्रणीवाढ करणे व 
ननयींत्रण) अधधननयम, २००१ अींतगात अनधधकृत अल न्यासातील एकूण ३८२९ 
इतक्या अल न्यासाअींतगात १,९९,४९३ अजा िाप्त झाले. यापकैच १,१२,२१८ 
 खूींडधारकाींना ननयलमतीकरण पत्र (आर.एल.) ननगालमत करण्यात आले व 
५४३०४ अजा पवपवध आरिणे, मालकचचा वाद, न्यायिपवष् िकरणे इत्यादी 
कारणा्तव नाकारण्यात आले आहे व सध्या ३२९७१  खूींडधारकाींना मागणी 
पत्र देऊन  खूींड ननयलमतीकरण करण्याची कायावाही नागपरू सधुार 
िन्यासच्या ्तरावर सरु आहे. 
(५) ि्न उद्  वत नाही. 
 

----------------- 
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बहृनमुांबई महानगरपाशलिेच्या िूपर रुग्णालयातील  
िॅथलॅब िायाचजनित िरण्याबाबत 

(४३) * १३५३९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय 
नगरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या कूपर रग्णालयातील कॅथलॅब पवनावापर बींद 
असल्याने उपनगरातील रग्णाींची गरैसोय होत असल्याचे ददनाींक ८ ्ेब्रवुारी, 
२०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कॅथलॅब बींद असल्याने उपनगरातील रग्णाींना 
उपचारासाठी खाजगी ककीं वा शीव येथील लोकमान्य द्ळक तसेच परळ येथील 
के.ई.म. रग्णालयात उपचाराकरीता जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या कूपर रग्णालयातील कॅथलॅब 
कायाास्न्वत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री.एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या कूपर 
रग्णालयात कॅथलॅब कायाास्न्वत करण्याकरीता आव्यक असलेली ्थापत्य व 
पवद्यतु कामे, मनषुयबळाची उपलब्धता, पीसीपीएनडी्ी कायद्याींतगात 
अननवाया असल्यामळेु, कॅथलॅबमध्ये काम करणाऱ्या डॉक््राींची नोंदणी इ. 
बाबीींची पतूाता करन ददनाींक १९/०२/२०२२ पासनू कॅथलॅब कायाास्न्वत करण्यात 
आली आहे. 
 दरम्यानच्या कालावधीत कूपर रग्णालयातील काही रग्णाींना 
आव्यकतनेसुार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या के.ई.एम. रग्णालय, सायन 
रग्णालय ककीं वा नायर रग्णालयात पाठपवले जात होत.े तथापप, कूपर 
रग्णालयातनू या रग्णाींना खाजगी रग्णालयात पाठपवलेले नाही. 
(४) ि्न उद्  वत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा िकक्रया महाराषर पवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकचय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


