
महाराष्ट्र विधानपररषद 

दुसरे अवधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांवित प्रश्नोत्तराांची यादी 

  

बुधिार, वदनाांि १७ ऑगस्ट, २०२२ / श्रािण २६, १९४४ (शिे) 

  

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उप मुख्यमां्ी 

(३) िने मां्ी 

(४) सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि 

उपक्रम िगळून) मां्ी 

  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६५ 
------------------------------------------ 

  

सेक्टर २०, ऐरोली (निी मुांबई)  येथील अनवधिृत झोपड्या  

वनष्ट्िावसत िरण्याबाबत 
  

(१) * १४१७० डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, 

श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, अॅड.वनरांजन डािखरे : 

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ऐरोली (नवी मुुंबई), सके्टर २० यथेील पटणी रस्त्यालगत असलेल्या नवे्हा गार्डन उद्यानाच्या बाजलूा 

उच्च दाबाच्या ववद्यतु वावहन्याुंखालील वसर्कोच्या भखूुंर्ावर अनविकृत झोपर््या बाुंिण्यात आल्याच े

माह ेएविल, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ववद्यतु वावहन्याुंच्या खाली बाुंिण्यात आलेल्या अनविकृत झोपर््याुंमळेु नागररकाुंच्या 

जीवाचा िश्न वनमाडण झाला असनू सदरहू अनविकृत झोपर््याुंवर कारवाई करण्याकरे् महानगरपावलका व 

वसर्को िर्ासन जाणीवपवूडक दलुडक्ष करीत असल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेभमूावियाुंकरू्न 

सरुु असलेल्या अनविकृत झोपर्ीच्या बाुंिकामावर कारवाई करुन झोपर््या वनष्कावर्त करण्याबाबत 

कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबनाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय, ह ेखरे आह.े  

(२) व (३) यापवूी सदर भखूुंर्ावरील अनविकृत झोपर््याुंवर वनष्कासनाची कारवाई वसर्कोकरू्न करण्यात 

आली होती. 
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  सद्य:वस्तथतीत, वसर्कोमािड त वदनाुंक २५/०४/२०२२ रोजी सदर भखूुंर्ावरील अनविकृत 

बाुंिकामाुंची पाहणी करण्यात आली असनू सदर अनविकृत झोपर््या खाली करण्याबाबत तोंर्ी सचूना 

दणे्यात आल्या आहते. 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील सिव पदभरती महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामार्व त िरण्याबाबत 
  

(२) * १४३३४ श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमझाव, श्री.जयांत 

आसगाििर, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्य र्ासनान ेदयु्यम सवेा वनवर् मुंर्ळाच्या कक्षतेील गट ब, क आवण र् सुंवगाडतील सरळसवेेची 

पदभरती वजल्हा, िादवेर्क आवण राज्यस्ततरीय वनवर् सवमतीमािड त आवण खाजगी कुं पनीद्वारे ऑनलाईन 

पररक्षेच्या माध्यमातनू घेण्याचा वनणडय वदनाुंक ४ म,े २०२२ रोजी घेतला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यातील र्ासकीय ववभागाुंमिील सरळसवेेची पद ेभरण्याची जबाबदारी वजल्हा वनवर् 

सवम्याुंमािड त खाजगी कुं पनीस दणे्याच्या वनणडयाला स्तपिाड परीक्षाुंच्या ववद्यार्थयाांनी वदनाुंक ६ म,े २०२२ 

रोजी ववरोि दर्डववला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पवूाडनभुवानसुार नमेलेल्या परीक्षा मुंर्ळात गोंिळ, गैरव्यवहाराची अनके िकरणे वनदर्डनास 

आली असनू सदरहू परीक्षा पनु्हा खाजगी कुं पनीवर सोपववण्यात आल्यास गैरव्यवहार होण्याची र्क्यता 

असल्यान ेउपरोक्त वनणडय मागे घेवनू राज्यातील सवड नोकर भरती राज्य लोकसवेा आयोगामािड त घेण्यात 

यावी, अर्ी मागणी स्तपिाड पररक्षाथीनी र्ासनाकरे् केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन राज्यातील सवड नोकर भरती राज्य लोकसवेा 

आयोगामािड त घेण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय. 

(२) व (३) याबाबत कोणतहेी पत्र या ववभागास िाप्त झालेले नाही. 

(४) सद्य:वस्तथतीत राज्य र्ासनाच्या अख्याररतील सवड र्ासकीय कायाडलयातील भतूपवूड वनवर्मुंर्ळाच्या 

कक्षेतील गट-ब (अराजपवत्रत), गट-क सुंवगाडतील पदभरती महाराष्र लोकसवेा आयोगामािड त करण्याच्या 

िस्ततावाच्या अनषुुंगान ेमहाराष्र लोकसवेा आयोगार्ी ववचारवववनमय करण्यात येत आह.े 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

मौजे िोलमाांडला (ताराबांदर) (ता.मुरुड, वज.रायगड) येथील  

िाांदळिनाांची अिैध िकृ्षतोड रोखण्याबाबत 
  

(३) * १३७८३ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे : 

सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मौजे कोलमाुंर्ला (ताराबुंदर) (ता.मरुुर्, वज.रायगर्) येथील घनदाट काुंदळवनाुंची अवैिरर्या 

वकृ्षतोर् होत असल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, कोकण वकनारपट्टीवरील अवलबाग व मरुुर् तालकु्यातील समदु्राला येवनू वमळणाऱ्या 

खार््या बजुववण्याच े काम राजरोसपणे सरुु असनूही याकरे् िर्ासनाच े दलुडक्ष होत असल्यान े ताराबुंदर 

कोलमाुंर्ला येथील काुंदळवनाुंवरील अनविकृत भरावा ववरोिात महादवे कोळी समाज ताराबुंदर याुंनी 

रेवदुंर्ा पोवलसाुंकरे् वदनाुंक १० व १४ मे, २०२२ रोजी तक्रार केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मौजे कोलमाुंर्ला येथील गट क्र.४९ येथे रात्रीच्या अुंिाराचा िायदा घेवनू सवड अनविकृत 

भरावाची काम ेकेली जात आहते, तसचे वदनाुंक १० व ११ मे, २०२२ या दोन वदवसाुंत र्केर्ो झार्ाुंची 

वकृ्षतोर् झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े बेकायदरे्ीरपणे 

काुंदळवनाुंची वकृ्षतोर् करुन भराव टाकणाऱ्या भमूावियाुंवर कारवाई करुन काुंदळवनाुंची अवैि वकृ्षतोर् 

रोखण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

 िणसार् वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रातील मौजे कोलमाुंर्ला (ताराबुंदर) खुंर् क्रमाुंक ६९७ मध्ये 

असलेल्या गट क्रमाुंक ५४ च्या ८२७ चौ. मीटर इतक्या क्षेत्रावर मातीचा भराव केल्यामळेु काुंदळवन वकृ्ष 

दबनू गेल्याच ेवनदर्डनास आले आह.े  

(२) व (३) सदर िकरणी महसलू ववभाग, वन ववभाग, मरेीटाईम बोर्ड व भमुी अवभलेख ववभागातील क्षेवत्रय 

अविकाऱ्याुंमािड त वदनाुंक २४/०६/२०२२ रोजी सुंयकु्त स्तथळ पाहणी करण्यात आली असनू सदर पाहणी 

दरम्यान मौजे कोलमाुंर्ला (ताराबुंदर) येथील गट क्रमाुंक ४९ मिील मातीचा भराव केलेले काुंदळवन क्षेत्र 

महसलू ववभागाच्या ताब्यात असल्याच े आढळून आले आह.े श्री.आगारजा हुसनै झाकीर हुसनै रा. 

कोलमाुंर्ला याुंनी मौजे कोलमाुंर्ला येथील गट क्रमाुंक ४९ या वमळकतीमध्ये केलेल्या भरावाबाबत 

तहवसलदार, मरुूर् याुंनी रुपये २,०९,२६,०४६/- इतक्या रकमचेी दुंर्ाची नोटीस वदली आह.े तसचे 

काुंदळवनाची तोर् केलेबाबत भारतीय पयाडवरण (सुंरक्षण) अविवनयम, १९८६ च े कलम १५ नसुार 

उपववभागीय अविकारी, अवल बाग याुंनी मा.मखु्य न्यायदुंर्ाविकारी, रायगर्-अवलबाग येथ े

रे.के.नुं.८४/२०२२ वदनाुंक १२/०७/२०२२ अन्वये वियाडद दाखल केली आह.े 

(४) खुंर् क्रमाुंक ६९७ मध्ये असलेल्या गट क्रमाुंक ५४ च्या ८२७ चौ. मीटर इतक्या क्षेत्रावर मातीचा भराव 

केल्यािकरणी वदनाुंक १०/०५/२०२२ रोजी वन्यजीव (सुंरक्षण) अविवनयम, १९७२ अुंतगडत गनु्हा 

नोंदववण्यात आला असनू पढुील चौकर्ी सरुु आह.े 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

मुांबईतील मेरो-३ मागावचे िाम जलद गतीने पूणव िरुन िायावववित िरण्याबाबत 
  

(४) * १४२६१ श्री.प्रसाद लाड : वदनाांि २५ माचव, २०२२ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात 

आलेल्या अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २१ मधील प्रश्न क्रमाांि १०४३८ ला वदलेल्या 

उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मुुंबई मरेो रेल कॉपोरेर्न करू्न सन २०१६ मध्ये मुुंबईतील पवहल्या भयुारी कुलाबा-वाुंद्र-ेसीप्झ मरेो-३ 

मागाडच ेकामास मदुतवाढ दऊेनही सदरहू काम िलुंवबत रावहल्यामळेु मुुंबईतील नागररकाुंना सदर मरेोच्या 

सवुविपेासनू वुंवचत राहावे लागत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुुंबई मरेो रेल कॉपोरेर्नकरू्न सन २०१६ मध्ये मुुंबईतील पवहल्या भयुारी कुलाबा-वाुंद्र-े

वसप्झ मरेो-३ मागाडच ेकाम हाती घेतल्यानुंतर वाुंद्र ेते सीप्झपयांत पवहला टप्पा सन २०२१ पयांत, तर बीकेसी 

ते कुलाबा पयांतचा दसुरा टप्पा सन २०२२ पयांत पणूड करण्याच ेउविष्ट ठरववण्यात आले होते, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, माह ेऑक्टोबर, २०१९ मध्ये र्ासनान े कुलाबा-वाुंद्र-ेवसप्झ मरेो-३ मागाडच्या कामाुंमध्ये 

अनके बदल केल्यामळेु तसचे सदरहू काम सुंथगतीन ेसरुु असल्यान ेमरेो-३ च्या मागाडची काम े िलुंवबत 

असनू सदर भयुारी मरेो-३ या मागाडच्या अुंदावजत खचाडत वाढ झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास भयुारी मरेो-३ मागाडच्या कामाची सद्य:वस्तथती काय आह,े सदर कामावर अद्यापपयांत वकती 

खचड झाला आह,े तसचे मरेो-३ च्या मळू अुंदावजत खचाडत वकती रकमने ेवाढ झाली आह,े 

(५) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े मुुंबई मरेो-३ 

मागाडच े काम जलद गतीन े पणूड करुन भयुारी मरेो-३ मागाडची सवेा कायाडवन्वत करण्याबाबत कोणती 

कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) होय, ह ेखरे आह.े 

मुुंबई मरेो लाईन-३ (कुलाबा-वाुंद्र-ेसीप्झ) या मरेो िकल्पाच्या िकल्प वकुं मतीमध्ये कारर्रे् ची 

जागा वनवितीमध्ये झालेला ववलुंब, कोववर्-१९ महामारीच्या िादभुाडव, मुुंबईची स्तथावनक व भौगोवलक 

पररवस्तथती, िकल्प अुंमलबजावणी दरम्यान आलेले ववववि ताुंवत्रक अर्थळे, स्तथाप्य कामाुंची ि्यक्षात 

िाप्त वनववदा वकुं मत, काळबादवेी-वगरगाव येथील िकल्पबाविताुंच ेपनुवडसन, वाढीव मरेो रेल र्बे, जमीन 

अविग्रहणामिील वकुं मतवाढ, इ्यादी कारणाुंमळेु िकल्पाच्या मळू मुंजरू वकुं मत रुपये २३१३६ कोटी 

िकल्प खचाडमध्ये रुपये १०,२६९.८२ कोटी इतकी वाढ झाली. ्यास र्ासनान ेमान्यता िदान केली आह.े 

  सद्य:वस्तथतीत िकल्पाची ७३.९०% इतकी भौवतक िगती साध्य झाली असनू आजवमतीस 

िकल्पावर रुपये २११०२.२१ कोटी एवढा खचड झाला आह.े सदरहू िकल्प माह ेजनू, २०२४ पयांत पणूड 

करण्याचा र्ासनाचा मानस आह.े 
  

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

पूिव विदभावसह राज्यातील आवदिासी भागातल मोहरु्लाांची  

हमीभािाने शासिीय खरेदी िरण्याबाबत 
  

(५) * १४६४० श्री.अवभवजत िांजारी : वदनाांि ४ माचव, २०२२ रोजी सभागृहाच्या पटलािर 

ठेिण्यात आलेल्या अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १३ मधील प्रश्न क्रमाांि ९३६७ ला 

वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पवूड ववदभाडत उन्हाळ्याच्या वदवसाुंत एक ते सव्वा लाख मवेरक टन मोहिुलाुंच ेसुंक्रमण केले जात 

असनू यातनू समुारे रुपय े ४०० कोटींची उलाढाल (उ्पन्न) होत असनू ग्रामीण भागातील नागररकाुंना 

रोजगार वमळत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, पवूड ववदभाडसह राज्यातील वनववभागामध्ये मोहिुल व इतर गौण वनोपज साठवणकू करण े

व मलु्यविडन करण्याकरीता र्ीतगहृ व गौण वनोपज िवक्रया कें द्र उभारण,े मोहिुलापासनू र्रबत व जॅम 

इ्यादी उ्पादन करण े इ. मोहिुलावर आिारर त िवक्रया उद्योग उभारण्याची मागणी स्तथावनक 

लोकिवतवनिींनी र्ासनाकरे् केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े पवूड ववदभाडसह 

राज्यात मोहिुलावर आिारर त िवक्रया उद्योग उभारुन आवदवासी भागातील र्तेकऱ्याुंना मदत करण्यासाठी 

िान खरेदीच्या ितीवर मोहिुलाुंची हमीभावान ेर्ासकीय खरेदी करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) ह ेअुंर्त: खरे आह,े नागपरू, चुंद्रपरू, अमरावती, गर्वचरोली वनवतृ्तातील 

ग्रामस्तथ तसचे स्तथावनक आवदवासी मोहिुलाुंच े सुंकलन करुन गोळा केलेल्या मोहिुलाुंपकैी काही भाग 

घरगतुी वापरासाठी ठेवनू उवडरर त मोहिुले स्तथावनक पातळीवर ववक्री करुन उदरवनवाडहाकरीता उपयोग 

करतात. 

(२) ह ेअुंर्त: खरे आह,े ग्रामपुंचायत जोगीसाखरा अुंतगडत पसेाय गाुंव सालमारा यथेे वनावर आिारर त 

िकल्प मुंजरू करणेबाबत श्री.सुंवदप आर.ठाकुर, सरपुंच ग्रामपुंचायत, जोगीसाखरा याुंनी मा. उप मखु्यमुंत्री 

याुंना पाठववलेल्या वदनाुंक २९/०४/२०२२ अन्वय े गावाचा सुंपणूड ववकास व लोकाुंच े जीवनमान 

उुंचावण्याकरीता सालमारा गावात ववपलु िमाणात आढळणाऱ्या मोहिुलावर िवक्रया करुन मोह 

िुलापासनू अनके पदाथड बनववण्याचा कारखाना उभारण्याबाबत र्ासन पत्र वदनाुंक २३/०६/२०२२ अन्वय े

वनवेदन िाप्त झाले असनू सदर वनवेदनाबाबत मखु्य वनसुंरक्षक (िा.) गर्वचरोली याुंचकेरू्न सद्य:वस्तथती 

मागववण्यात आली आह.े 

 तसचे नागपरू वनवृ्  तातील गोंवदया वजल्यात दवेरी तालकु्यात सुंयकु्त वनव्यवस्तथापन सवमती 

गरे्गाव मािड त वनववभागाकरे् मोहिुल मलु्यविडन करण्याकरीता वर्तगहृ व गौणवनोपज िवक्रया कें द्र 

उभारण,े मोहािुलापासनू र्रबत व जँम इ. उ्पादन करणे इ. मोहिुलावर आिाररत िवक्रया उद्योग 

उभारण्याकरीता केलेल्या मागणीच्या अनषुुंगान े गोंवदया वनववभागामािड त सुंयकु्त वनव्यवस्तथापन सवमती 

गरे्गाव याुंना मौजा गरे्गाव येथे वर्तगहृ व गौण वनउपज िवक्रया कें न्द्र उभारणी करण्याकरीता वनिी 

उपलब् ि करून दणे् यात आलेला असनू सदर अनदुानातनू वर्तगहृ, गौण वनोपज िवक्रया कें न्द्र, मोहिुल 

सुंकलनाकरीता ग्रीन नट व िवर्क्षण तसचे वबज भाुंर्वल तयार करुन दणे्यात आले आह.े सदर िवक्रया 

कें न्द्रात मोहिुल वहरर्ा, बेहर्ा व इतर वनोपजाच ेमलु्यविडन करुन सुंयकु्त वनव्यवस्तथापन सवमती गरे्गाुंव 

मािड त ववक्री करुन ग्रामस्तथाुंना लाभ वदला जात आह.े 

 तसचे िळेु वनवृ्  तातील मवेासी वनववभाग तळोदा, येथे मोहिुले व इतर गौण वनोपज साठवणकू 

करणे व मलु्यविडन करण्याकरीता वर्तगहृ व गौण वनोपज िवक्रया कें द्र उभारण,े मोहिुलापासनू र्रबत व 

जॅम इ्यादी उ्पादन करणे, इ. मोहिुलावर आिाररत िवक्रया उद्योग उभारण्यासाठी मागणी मवेासी 

वनववभागातील अक्कलकुवा वनक्षेत्रात यणेाऱ् या सुंयकु्त वनव्यवस्तथापन सवमती मौजे कोलवीमाळ व 

पररसरातील स्तथावनक लोकाुंनी केली आह.े 
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(३) राज्यातील नागपरू, चुंद्रपरू, अमरावती, गर्वचरोली व िळेु या वनवतृ्तामध्ये मोहिुले मबुलक 

असलले्या वनक्षेत्रातील स्तथावनक आवद वासीना मोहिुलाुंच्या माध्यमातनू रोजगार उपलब्ि करुन दऊेन 

्याुंचा आवथडक ववकास सािण्याकरीता मोहिुलववषयक खारगे सवमतीच्या वर्िारर्ीनसुार वनसुंरक्षण व 

ववकास, ग्राम पररसर व आवदवासी ववकास सुंयकु्त वनव्यवस्तथापन कायडक्रम (२४०६-१५२१) या 

योजनमेिनू वर्तगहृ, गौण वनोपज, िवक्रया कें द्र सुंयकु्त वनव्यवस्तथापन सवमतीना मोहिुल सुंकलनाकरीता 

ग्रीन नटे उपलब्ि करुन दणेे, िवर्क्षण आयोवजत करण,े तसचे वबज भाुंर्वल इ्यादी उपक्रम राबववण्यात 

येत आह.े 

 आवदवासी कायड मुंत्रालय, भारत सरकार याुंचकेर्ील वदनाुंक ०१/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वय े

कें द्र परुस्तकृत योजना “Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through 

Minimum Support Price (MSP) and development of value chain of MFP” अुंतगडत 

मोहिुले (सकुी) करीता Minimum Support Price (MSP) वकुं मत रुपय े ३० िवतवकलो इतकी 

ठरववण् यात आलेली आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

अिोला महानगरपावलिा के्ष्ातील अनवधिृत बाांधिामे वनष्ट्िावसत िरण्याबाबत 
  

(६) * १४२६३ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण : 

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अकोला (वज.अकोला) महानगरपावलकेच्या हिवाढ कायडक्षेत्रातील खर्की, मलकापरू, अकोली, 

सोनठाणा व जनु े र्हरातील भागामध्ये खाजगी बाुंिकाम व्यावसावयकाुंनी महानगरपावलकेच्या वनयम, 

अटींच े उल्लुंघन करुन तसचे िर्ासकीय अविकाऱ्याुंसोबत आवथडक सुंगनमत करुन १८६ बेकायदरे्ीर 

अपाटडमेंटच ेबाुंिकाम पणूड करुन खरेदी-ववक्री केल्याच ेमाह ेमे, २०२२ च्या र्वेटच्या सप्ताहात वनदर्डनास 

आल,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर मुंजरू नकार्ापके्षा केलेल्या टोलेजुंग बाुंिकामासुंदभाडत महानगरपावलकेच ेत्कालीन 

आयकु्त याुंनी १८६ इमारतींच्या बाुंिकामाच े मोजमाप घेऊन बाुंिकाम थाुंबववण्याच्या सचूना दवेनूही 

कोणतीही कारवाई झाली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेवनयमाुंच ेउल्लुंघन 

करुन बेकायदरे्ीर इमारत, अपाटडमेंट बाुंिकाम करणाऱ्या ववकासकावर व ्यास सहकायड करणाऱ्या 

िर्ासनातील दोषी अविकारी/कमडचाऱ्याुंवर कारवाई करुन बेकायदरे्ीर बाुंिकाम वनष्कावसत करण्याबाबत 

कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

 सदर १८६ अनविकृत बाुंिकामिारकाुंना अनविकृत बाुंिकामाची सचूना दऊेन ्यापकैी ३४ 

बाुंिकामिारकाुंच्या इमारतीच्या मुंजरू नकार्ा व्यवतररक्त जास्ततीच्या अनविकृत बाुंिकामावर वनष्कासनाची 

कारवाई करण्यात आली. तसचे ५ बाुंिकामिारकाुंवर पोलीस गनु्हा दाखल करण्यात आला. तसचे सन 
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२०१४ मध्ये सव्हके्षण करतेवेळी बरीच बाुंिकाम े पणूड्वास आलेली होती. सन २०१५-१६ च्या 

कालाविीमध्ये बाुंिकाम ेपणूड होऊन बाुंिकामाचा वनवासी/वावणज्य वापर सरुु झाला होता. 

(३) उक्त अनविकृत बाुंिकाम े वनयवमत करणेबाबत नगरववकास ववभाग र्ासन अविसचूना वदनाुंक 

०७/१०/२०१७ अन्वये वदलेल्या सचूनाुंनसुार िस्तताव िाप्त झाले होते. परुंत ु सदर र्ासन पररपत्रकाला 

आव्हान दणेारी जनवहत यावचका मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेली होती, सदर यावचकेवर मा.उच्च 

न्यायालयान ेआदरे् पाररत केले असनू सदरच ेर्ासन पररपत्रक रि करण्यात आले. ्यावर र्ासन स्ततरावरुन 

मा.सवोच्च न्यायालयात यावचका दाखल करण्यात आली. सद्य:वस्तथतीत सदर िकरण मा.सवोच्च 

न्यायालयामध्ये न्यायिववष्ट आह.े तसचे बाुंिकामिारकाुंना अकोला र्हरास लाग ूअसलेल्या एकवत्रकृत 

ववकास वनयुंत्रण व िो्साहन वनयमावलीतील वनयम क्र. २.४ मिील तरतदूीनसूार तसचे महाराष्र िादवेर्क 

व नगर रचना अविवनयम, १९६६ च ेकलम ५२,५३,५४ अन्वये बाुंिकामिारकाुंना सचूना दणे्यात आल्या 

आहते.  

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

वगरणी िामगार तसेच तयाांच्या िारसाांना घरे वमळण्याबाबत 
  

(७) * १३७३५ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.जयांत पाटील : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि 

१२८८१ ला वदनाांि ५ माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय उप मुख्यमां्ी  

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुुंबई महानगर िदरे्ात वगरणी कामगाराुंच्या घराुंसाठी महसलू ववभागान ेसन २०१७ मध्ये मुंजरूी दवेनू 

गहृवनमाडण ववभागाकरे् पाठववलेला ११० एकर भखूुंर्ाचा िस्तताव र्ासनाकरे् िलुंवबत असनू राज्यातील १ 

लाख ७५ हजार वगरणी कामगाराुंना हक्काची घरे वमळण्यासाठी सदरहू िस्ततावास मान्यता दणे्याबाबत 

र्ासनाकरे् मागणी करुनही कोणतीही कायडवाही करण्यात आली नसल्याच ेवदनाुंक १० म,े २०२२ रोजी वा 

्यासमुारास वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुुंबई र्हर आवण उपनगरातील बुंद कापर् वगरण्याुंच्या जवमनीवर वगरणी कामगाराुंना घरे 

दणे्याचा घेतलेल्या वनणडयानसुार गत २१ वषाडत १५ हजार ८७४ घराुंची सोर्त म्हार्ामािड त काढण्यात 

आली असनू ्यापकैी ९ हजार ५७० कामगाराुंना घराुंचा ताबा वमळाला तर समुारे १ लाख ७४ हजार ३३२ 

कामगार आवण वारसाुंनी म्हार्ाकरे् नोंदणी केली असनू अद्याप १ लाख ५९ कामगार व ्याुंच ेवारस ह े

घराुंच्या िवतक्षते आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, कोन (ता.पनवेल, वज.रायगर्) येथे सन २०१६ मध्ये २ हजार ४१७ घराुंची म्हार्ामािड त 

सोर्त काढण्यात आली होती, यामध्ये ववजे् याुंची पात्रता वनवित होवनू ४५० कामगाराुंनी म्हार्ाकरे् 

घराुंची रक्कम जमा केली, ्यासाठी कामगाराुंनी बँकेकरू्न कजड घेतले, मात्र म्हार्ा आवण 

एमएमआरर्ीएच्या वादामळेु अद्यापही येथील कामगाराुंना घरे वमळाली नाहीत, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेवगरणी कामगार 

तसचे ्याुंच्या वारसाुंना घरे वमळण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) मुुंबईतील ५८ बुंद/आजारी वगरण्याुंमिील समुारे १,७४,००० वगरणी 

कामगार/्याुंच्या वारसदाराुंनी म्हार्ाकरे् अजड केले आहते. उक्त वगरण्याुंच्या जागेवर उपलब्ि झालेल्या 

जवमनीवर बाुंिकाम पणूड झालेल्या एकूण १३,४५३ सदवनकाुंच्या सोर्ती तीन टप्प्यात म्हार्ाकरू्न 

काढण्यात आलेल्या आहते. तसचे एम.एम.आर.र्ी.ए. करू्न िाप्त झालेल्या २४१७ सदवनकाुंची सोर्त 

म्हार्ाकरू्न काढण्यात आलेली आह.े अर्ािकारे वगरणी कामगारासाठी एकूण १५८७० सदवनकाुंची 

सोर्त म्हार्ामािड त काढण्यात आलेली आह.े 

  बहृन्मुुंबईमध्ये वगरण्याुंच्या जागेवर म्हार्ास उपलब्ि होणारी जागा व वगरणी कामगाराुंच्या अजाांची 

सुंख्या ववचारात घेता, ठाण े वजल्यातील ५ गावातील ११० एकर र्ासकीय जवमनी म्हार्ास ववनामलु्य 

उपलब्ि करुन दणे्याबाबत मुंवत्रमुंर्ळाच्या मान्यतेन ेिोरणा्मक वनणडय घेण्याबाबतची कायडवाही सरुु आह.े 

(३) मौजे कोन, ता.पनवेल, वज.रायगर् यथेील रेंटल हौवसुंग योजनेंतगडत एमएमआरर्ीए कर्ील २४१७ 

सदवनकाुंच्या सोर्तीतील ववजे्याुंपकैी ७०४ वगरणी कामगार/वारसाुंनी सदवनकेच्या ववक्री वकुं मतीचा भरणा 

केला आह.े ्यापकैी ३०० वगरणी कामगाराुंनी/वारसदाराुंनी सदवनकेच्या पणूड रकमचेा व मदु्राुंक र्लु्काचा 

भरणा केलेला आह,े ्याुंना म्हार्ाच्या मुुंबई मुंर्ळामािड त ववतरणपत्र व ताबापत्र वनगडवमत करण्यात आले 

आहते.  

(४) व (५) सदरहू सदवनका कोववर्-१९ रुगणाुंच्या ववलगीकरणासाठी दणे्यात आलेल्या असल्यामळेु या 

सदवनकाुंची दरुुस्तती करणे आवश्यक आह.े ्यामळेु सदवनकाुंचा ताबा वगरणी कामगाराुंना दणे्यापवूी या 

सदवनकाुंची दखेभाल, दरुुस्तती व इतर काम ेकरावयाची असल्यान े ्याकरीता अुंदाजे रुपये ५२.७१ कोटी 

खचड अपवेक्षत असनू, तो खचड म्हार्ाकरू्न एम.एम.आर.र्ी.ए. ला िाप्त होणाऱ्या सदवनकाुंच्या वकुं मतीतनू 

वजा करुन, उवडररत रक्कम म्हार्ान ेएम.एम.आर.र्ी.ए. ला िदान करण्याबाबत वदनाुंक ७/४/२०२२ रोजी 

त्कालीन मा.मुंत्री (गहृवनमाडण) याुंचकेरे् पार पर्लेल्या बैठकीत ठरले. ्यानसुार म्हार्ान ेसादर केलेल्या 

िस्ततावाच्या अनषुुंगान ेएम.एम.आर.र्ी.ए. ला सचूना दणे्याबाबत नगरववकास ववभागास या ववभागाकरू्न 

वदनाुंक ३१/०५/२०२२ रोजी कळववण्यात आले आह.े 
----------------- 

  

वमहान (वज.नागपूर) प्रिल्पामुळे बावधत झालेल्या प्रिल्पग्रस्ताांचे पुनिवसन िरण्याबाबत 

  

(८) * १४५९० डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मल्टी मॉ ुंर्ल इुंटरनरॅ्नल कागो हब एअरपोटड नागपरू (वमहान) िकल्पासाठी र्ॉ.बाबासाहबे आुंबेर्कर 

आुंतरराष्रीय ववमानतळ पररसरातील गावे आवण र्ते जवमनी सन २००४ पासनू अविग्रहीत करण्यात 

आली असनू तेलार, खापरी दहेगाव, कलकूही आवण वर्वणगाव येथील २५ टक्के रवहवार्ाुंना मोबदला 

वमळाला नसल्याच ेमाह ेएविल, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, २५% िकल्पग्रस्तताुंना मोबदला व रोजगार उपलब्ि करणे तसचे िकल्पग्रस्तताुंच्या 

मलुाुंसाठी महापावलकेची र्ाळा पनुवडसन पररसरात सरुु करणे इ. बाबत अद्याप वनणडय झाला नसल्यान े

िकल्पग्रस्तताुंना न्याय वमळवनू दणे्यासाठी लोकिवतवनिींनी र्ासनाकरे् लेखी तक्रार / वनवेदन ेसादर केली 

आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े वमहान 

िकल्पामळेु बावित झालेल्या िकल्पग्रस्तताुंना मोबदला दवेनू िकल्पग्रस्तताुंच ेपनुवडसन करण्याबाबत कोणती 

कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही.  

(२) ह ेम्हणणे खरे नाही. 

(३) वमहान िकल्पाच ेपनुवडसनाुंतगडत पनुवडवसत गावठाणात ग्रामीण क्षेत्रातील मौजा-खापरी, तेल्हारा, दहगेाुंव 

व कलकुही येथील ि्येक र्तेकरी कुटुुंबाला घर बाुंिण्यासाठी ३०० चौ.मी. तसचे वबगर र्तेकरी 

कुटुुंबाला १५० चौ.मी. इतके क्षेत्राचा सवड सोयींनी विकवित भखूुंर् दणे्यात आले असनू, पात्र ८३२ 

िकल्पग्रस्तताुंपकैी ८३० िकल्पग्रस्तताुंना भखूुंर् आवुंटीत करण्यात येऊन भखूुंर्ाचा ताबा दणे्यात आलेला 

असनू, राहावयास सधु्दा गेलेली आहते. 

तसचे र्हरी भागातील वर्वणगाुंव येथील र्तेकरी कुटुुंबास ३००० चौ.िुट, वबगर र्तेकरी 

कुटुुंबास १५०० तसचे कुटुुंब िमखुावर्वाय इतर भावाच्या कुटुुंबाकरीता ि्यकेी ५०० चौ.िुट यािमाण े

वाटप करण्यात आले. ्याच ेवववरण खालीलिमाणे. 

गाव 
एकूण 

िकल्पग्रस्तत 

पयाडयी गावठाणात 

दणे्यात आलेले 

भखूुंर् 

भखूुंर्ाचा ताबा 

घेतलेले 

िकल्पग्रस्तत 

बाुंिकाम सरुु 

असलेले घरे 

राहावयास 

गेलेले 

िकल्पग्रस्तत 

खापरी (रेल्वे) २८२ २८१ २८१ - २८१ 

तेल्हारा १६० १५९ १५९ - १५९ 

दहगेाुंव १४७ १४७ १४७ - १४७ 

कलकुही २४३ २४३ २४३ - २४३ 

वर्वणगाुंव १०३४ १०३४ ८९५ ४२८ २६२ 

एकूण :- १८६६ १८६४ १७२५ ४२८ १०९२ 
 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

चांद्रपूर वजल्यात िवयजीि हल्ल्यात मृतयूमुखी पडलेल्या  

मृताांच्या िारसाांना आवथवि मदत देण्याबाबत 
  

(९) * १३६४१ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटिे, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील   

काय :- 

(१) चुंद्रपरू वजल्यातील मलू, सावली, वचमरू, पोंभणुाड, ब्रम्हपरुी, वसुंदवेाही व नागभीर् तालकु्यात मागील ५ 

ते १२ मवहन्यात वाघ आवण वबबट्याुंच्या हल्ल्यात १४-१५ जणाुंचा मृ् य ूझाल्यान ेर्तेकऱ्याुंमध्ये भीतीच े

वातावरण पसरले असल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सदर हल्ल्यात मतृ पावलेल्या कुटुुंवबयाुंच्या वारसाुंना आवथडक मदत दणे्याबाबत तसचे वन्य 

िाण्याुंच ेमानवी वस्ततीवरील हल्ले रोखण्याकरीता उपाययोजना करण्याबाबतची मागणी स्तथावनक नागररक व 

लोकिवतवनिींनी र्ासनाकरे् केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन वन्यजीव हल्ल्यात मृ् यमूखुी पर्लेल्या मतृाुंच्या 

वारसाुंना आवथडक मदत दणे्यासह वन्यजीवाुंच े मनषु्यवस्ततीवरील वाढते हल्ले रोखण्याबाबत कोणती 

कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) चुंद्रपरू वजल्यात चुंद्रपरू, ब्रम्हपरूी, मध्य चाुंदा या तीन 

वनववभागाुंचा तसचे तार्ोबा-अुंिारी व्याघ्र िकल्पाच ेबिर ववभाग व कोअर ववभागाचा समावेर् होतो. या 

ववभागाुंच्या कायडक्षेत्रात यणेाऱ्या मलू, सावली, वचमरू, पोंभणुाड, ब्रम्हपरूी, वसुंदवेाही व नागभीर् 

तालक्याुंमध्ये वाघ व वबबट्या या वन्यिाण्याुंच्या हल्ल्यात व्यक्ती जखमी/ मतृ झाल्याच्या माह ेजानवेारी, 

२०२१ ते वर्सेंबर, २०२१ मध्ये २३ घटना तर माह ेजानवेारी, २०२२ ते मे, २०२२ या कालविीत १४ 

घटना झाल्याच ेवनदर्डनास आले आह.े  

िस्तततु िकरणामध्ये जखमी व्यक्ती/मतृ व्यक्तीच्या कायदरे्ीर वारसास िचवलत र्ासन वनणडयातील 

तरतदूीनसुार अथडसहाय्य ता्काळ अदा करण्यात यतेे. तथावप, काही िकरणाुंमध्ये िचवलत र्ासन 

वनणडयातील तरतदूीनसुार दये असलेल्या अथडसहाय्यापकैी ता्काळ दये असलेले अथडसहाय्य अदा करण्यात 

आले असनू सुंबुंविताुंकरू्न आवश्यक कागदपत्राुंची पतुडता झाल्यावर उवडररत अथडसहाय्य अदा करण्यात 

येईल.  

 मानव-वन्यिाणी सुंघषड टाळण्याच्या अनषुुंगान े क्षेवत्रय स्तथरावर खालीलिमाण े उपाययोजना 

करण्यात येतात. 

• वनयवमत गस्ततीव्दारे वन्यिाण्याुंच्या हालचालींच े सवनयुंत्रण करण्यात येते. याकरीता अ्यािवुनक 

सािनसामगु्री जस ेवबनतारी सुंदरे् युंत्रणा, कॅमरेा रॅप, जीपीएस, पीर्ीए याुंचा वापर करण्यात यतेो.  

• ज्या भागात वाघाच/े वबबटयाच े सुंघषाडची वस्तथती वनमाडण होत,े ्यावठकाणी जुंगलात न 

जाण्याबाबत साविानतेचा इर्ारा दर्डक पोस्तटसड लावण्यात आलेले आहते व आवश्यक वठकाणी 

जलद िवतसाद चम ुगठीत करण्यात आलेली आह.े 

• वन्यिाण्याुंसाठी जुंगलात पाण्याच े स्त्रोत (पाणवठे, वसमेंट प्लग बुंिारे, वनतलाव इ.) वनमाडण 

करण्यात येतात. 

• ग्रामस्तथाुंच ेवनावरील अवलुंब्व कमी व्हावे व मानव वन्यजीव सुंघषाडला आळा बसावा म्हणनू र्ॉ. 

श्यामािसाद मखुजी जन वन ववकास योजनेंतगडत गावातील कुटूुंबाना एलपीजी गॅस परुवठा 

करण्यात येत आह.े  

• ि्येक पाणवठ्यातील पाण्याचीव सभोवतालच्या पररसराची  वनमजरु/ वनरक्षकाुंमािड त वनयवमत 

तपासणी करण्यात यतेे. 

• नसैवगडक भक्ष असलेल्या तणृभक्षी वन्यिाण्याुंना वनामध्ये गवत / चारा उपलब्ि होण्याकरीता कुरण 

ववकासाची काम ेकरण्यात यतेात. 
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• मानवी वस्ततीत वर्रलेल्या तसचे मानवी जीवीतास िोकादायक ठरत असलेल्या वनिाण्याुंना जेरबुंद 

करण्यासाठी जलद बचाव पथक (Rapid Rescue Unit) तयार करण्यात आले आहते. 

 (४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

मुांबईत पािसाळयामध्ये साचणाऱ्या पाण्याचा वनचरा िरण्यासाठी  

एि स्ितां् यां्णा वनमावण िरण्याबाबत 

  
  

(१०) * १३९३४ श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुुंबई महानगरपावलकेकरू्न या वषी पावसाळ्यात सखल भागात अवतवषृ्टीच्या काळात साचणाऱ्या 

पाण्याचा वनचरा होण्यासाठी ३८० पाणी उपसा करणारे पुंप कुं त्राटदाराकरू्न भारे् त्वावर घेऊन 

बसववण्यात येणार असनू सदर पाणी उपसासाठी मुुंबई महानगरपावलकेला रुपये ९२ कोटी खचड करण्यात 

येणार असल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ि्येक वषी महानगरपावलकेकरू्न पाणी उपसा करणारे पुंप कोट्यविी रुपये खचड करुन 

कुं त्राटदाराकरू्न भार््यान े घेऊन वापरले जाऊन पावसाळयानुंतर ते कुं त्राटदाराुंना परत वदले जात 

असल्याकारणान ेमहानगरपावलका पाणी उपसा करणारे पुंप खरेदी करत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मुुंबई महानगरपावलकेच्या सदर िोरणामध्ये बदल करुन मुुंबईत पावसाळ्यामध्य े

साचणाऱ् या पाण्याचा वनचरा करण्यासाठी एक स्तवतुंत्र युंत्रणा वनमाडण करुन कायडवाही करण्याची मागणी 

स्तथावनक लोकिवतवनिींनी र्ासनाकरे् केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) पावसाळ्यात बहृन्मुुंबई महानगरपावलका क्षेत्रात सखल भागात अवतवषृ्टीच्या 

काळात साचणाऱ्या पाण्याचा वनचरा होण्यासाठी वदनाुंक २५/०५/२०२२ ते वदनाुंक १५/१०/२०२२ व 

वदनाुंक २५/०५/२०२३ ते वदनाुंक १५/१०/२०२३ या कालाविीकरीता बहृन्मुुंबई महानगरपावलका ३८० 

नग पाणी उपसा करणारे पुंप भारे्त्वावर घेत आह.े 

  सदर पुंपासाठीचा दोन वषाांसाठीचा एकूण खचड रुपये ८९.१२ कोटी इतका असल्याच े बहृन्मुुंबई 

महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) अर्ा आर्याच ेवनवेदन िाप्त झाले नसल्याच ेबहृन्मुुंबई महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(४) बहृन्मुुंबई महानगरपावलका ि्यके वषी ३८० नग पाणी उपसा करणारे पुंप खालील कारणास्ततव 

भार््यान ेघेत असल्याच ेमहानगरपावलकेन ेकळववले आह े:- 

• पावसाळ्यात लावल्या जाणाऱ्या पुंपाुंची क्षमता परूग्रस्तत वठकाणाच्या पररवस्तथतीनसुार बदलत असते. 

्यामळेु ववववि क्षमतचे ेपुंप दरवषी भार््यान ेघतेले जातात. 

• सदर पुंपाुंचा उपयोग िक्त पावसाळ्यात चार मवहन्याुंसाठी होत असतो. ्यामळेु सदर पुंप खरेदी करणे 

सुंयकु्तीक ठरत नाही. 
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• सदर ३८० नग पुंपाुंकरीता िथम, वद्वतीय व ततृीय पाळी वमळून जवळपास २५०० कमडचाऱ्याुंची 

पुंपाुंच्या िचलनासाठी व परररक्षणासाठी आवश्यकता आह.े इतके मनषु्यबळ महानगरपावलकेकरे् 

उपलब्ि नाही. सदर कमडचाऱ्याुंची आवश्यकता केवळ चार मवहन्याुंसाठी भासते. 

• पुंप न वापरता परू्न रावहल्यास खराब होण्याची र्क्यता असते. 

• पुंप ववकत घेतल्यानुंतर ्याुंच ेपरररक्षण करण्याची गरज भासले. 

• ३८० नग पुंप ठेवण्यासाठी तसचे ववजवेर चालणाऱ्या सबमवसडबल पुंपाुंसाठी वर्झेल जनरेटर 

ठेवण्यासाठी परेुर्ी जागा उपलब्ि नाही. 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

गडवचरोली वजल्यातील आलापल्ली वसरोंचा या महामागावची दुरुस्ती िरण्याबाबत 
  

(११) * १४०७२ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.प्रिीण 

दटिे : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) गर्वचरोली वजल्यातील आलापल्ली वसरोंचा या महामागाडवर खर््रे् परू्न महामागाडची दरुवस्तथा झाली 

आह,े सदर दरुवस्तथेत असलेल्या िोकादायक रस्त्यावरुन वाहनचालकाुंना वाहन े घेऊन जावे लागत 

असल्यान ेजीववतहानी व ववत्तहानी होण्याची र्क्यता वनमाडण झाली असल्याच ेवदनाुंक १५ मे, २०२२ रोजी 

वा ्यासमुारास वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन गर्वचरोली वजल्यातील आलापल्ली वसरोचा या 

महामागाडची दरुुस्तती करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(३) नसल्यास, ववलबाुंची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) व (३) महाराष्र राज्यातील राष्रीय महामागड क्र. ३५३ सी आलापल्ली-वसरोंचा एकूण लाुंबी ३२२.७० 

वक.मी. असनू गर्वचरोली वजल्यातील आलापल्ली ते वसरोंचा हा महामागड अवतदगुडम आवण नक्षलग्रस्तत 

भागातनू जात असनू वसरोंचा तालकु्याला गर्वचरोली वजल्हा मखु्यालयार्ी जोर्णारा रस्तता आह.े 

सद्य:वस्तथतीत छत्तीसगर् आवण तेलुंगना राज्यातनू मोठ्या िमाणात अवजर् वाहनाुंची वाहतकू राष्रीय 

महामागाडवरुन सरुु असल्यामळेु या रस्त्यावर खर््रे् पर्लेले आहते. सदर खर््रे् ता्परु्या स्तवरुपात 

भरण्याची कायडवाही वेळोवळेी करण्यात येत आह.े 

 आलापल्ली वसरोंचा या महामागाडवरील मोठ्या िमाणात वाहतकू वाढ झाल्यामळेु या महामागाडच े

उन्नतीकरण अुंतगडत रुुं दीकरण व मजबतुीकरणासाठी रस्तते, वाहतकू व महामागड मुंत्रालय, भारत सरकार 

याुंचमेािड त काम े मुंजरू करण्यात आली आहते. परुंत ु वन ववभागाची परवानगी वमळाली नसल्यामळेु 

कुं त्राटदारास काम सरुु करता आले नाही. 

 तसचे वदनाुंक १६/०३/२०२२ रोजी कायडकारी अवभयुंता, राष्रीय महामागड ववभाग, गर्वचरोली 

याुंनी मखु्य वन सुंरक्षक,गर्वचरोली याुंना पत्राव्दारे सद्य:वस्तथतीत उपलब्ि असलेल्या ७ मी.रुुं दीत काम करु 

दणे्यासाठी ववनुंती केली असता सदर परवानगी नाकारण्यात आली. ्यामळेु आलापल्ली वसरोंचा या 

राष्रीय महामागाडच ेकाम अद्याप सरुु करता आलेले नाही. 
----------------- 
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राज्यातील अनुिां पा ततिािरील वनयुक्तया प्रलांवबत असल्याबाबत 

  

(१२) * १४१६२ डॉ.रणवजत पाटील, श्री.विरण सरनाईि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात सवड ववभागातील अनकुुं पा त्वावरील वनयकु््या िलुंवबत असल्याच े माह े म,े २०२२ च्या 

पवहल्या सप्ताहात वनदर्डनास आले असनू अनकुुं पा त्वावर नोकरीमध्य े सामावनू घेण्यासाठी सामान्य 

िर्ासन ववभागाच्या वदनाुंक २३ एविल, २००८ रोजीच्या र्ासन वनणडयािमाणे ितीक्षा यादीतील पवहल्या 

वषी ५०%, दसुऱ्या वषी २५% व वतसऱ्या वषी २५% यािमाणे अनकुुं पाची भरती करण्यात यावी, अर्ी 

मागणी अनकुुं पािारक सुंघटना, महाराष्र राज्य याुंनी र्ासनाकरे् केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वदनाुंक १६ िेब्रवुारी, २०२१ रोजी मा.राज्यमुंत्री (सामान्य िर्ासन) याुंच्या अध्यक्षतखेाली 

अनकुुं पािारक सुंघटना महाराष्र राज्य, उपसवचव (सवेा) सामान्य िर्ासन ववभाग, कक्ष अविकारी, ववत्त 

ववभाग याुंच्या झालेल्या बैठकीत अनकुुं पा तत्त्वावरील उमदेवाराुंना र्ासकीय सवेेत सामावनू घेण्याबाबत 

आश्वासन दऊेनही अद्याप र्ासनान ेकोणतीही कायडवाही केली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) राज्यात समुारे १६००० अनकुुं पािारक तर स्तथावनक स्तवराज्य सुंस्तथेतील ५०,००० उमदेवार अनकुुं पा 

वनयकु्तीच्या ितीक्षेत असनू ितीक्षा यादीत वय ४५ वष ेअसलेल्या उमदेवाराुंची सुंख्या वाढली असनू सन 

२००५ नुंतर र्ासकीय सवेेत आलेल्या कमडचाऱ्याुंना पने्र्न चा लाभ वमळत नाही तसचे राज्य र्ासनाच्या 

ववववि ववभागाुंमध्ये तीन लाखाुंपके्षा जास्तत जागा ररक्त असनूही अनकुुं पा तत्त्वावर नोकरी दणे्याबाबत 

र्ासनाकरू्न कोणतीही कायडवाही करण्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, मागील तेरा वषाडपासनू अनकुुं पा वनयकु्ती न वदल्यान ेअनकुुं पा वनयकु्ती िवक्रया जलद गतीन े

पणूड होण्यासाठी र्ासनान े वदनाुंक २६ ऑगस्तट, २०२१ रोजी आदरे् पाररत करुन कायडपध्दतीत सिुारणा 

करुन सरळसवेा भरती मान्यता असलेल्या पदाुंपकैी २० टक्के पदाुंवर अनकुुं पा तत्त्वावर वनयकु््या 

दणे्याबाबत, र्ासकीय कमडचाऱ्याुंतील गट-अ आवण गट-ब मिील अविकाऱ्याुंसाठी अनकुुं पा िोरण लाग ू

करण्याबाबत व अनकुुं पा तत्त्वावरील उमदेवाराुंना लवकर र्ासकीय सवेेत सामावनू घेण्याबाबत र्ासनान े

चौकर्ी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

 (२) अनकुुं पा वनयकु्तीसाठी ितीक्षासचूीतील उमदेवाराुंना वनयकु्ती दणे्याबाबत मा.राज्यमुंत्री (सामान्य 

िर्ासन) याुंच्या अध्यक्षतेखाली अनकुुं पािारक सुंघटना, महाराष्र राज्य याुंच े समवेत वदनाुंक 

१६/०२/२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मा.राज्यमुंत्री महोदयाुंनी वदलेल्या वनदरे्ानसुार खालीलिमाण े

उपाययोजना करण्यात आल्या आहते. 

 अ) सरळसवेा कोटयातील िवतवषी ररक्त होणाऱ्या पदाुंच्या २० टक्के पद े अनकुुं पा तत्त्वावर 

भरावयाची वनवित केलेली मयाडदा वदनाुंक ०१/०१/२०२२ पासनू पढुील तीन वषाडसाठी म्हणजेच वदनाुंक 

०१/०१/२०२२ ते वदनाुंक ३१/१२/२०२४ पयांत वाढववण्यात आली आह.े  

 ब) ्यानुंतर वर्सेंबर,२०२१ अखेर ववववि ववभागाुंमिील अनकुुं पा वनयकु्तीचा आढावा घणे्यात 

आला असता गट-क च्या २,५५५ व गट-र् च्या १,०६७ अर्ा एकूण ३,६२२ उमदेवाराुंना अनकुुं पा 

वनयकु्ती दणे्यात आली आह.े 
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(३) व (४) अनकुुं पा वनयकु्तीसाठी राज्यातील सवड वजल्हाविकारी कायाडलयाकर्ील सामावयक 

िवतक्षासचूीनसुार वदनाुंक ०१/०४/२०२२ रोजी एकूण ८,७३० उमदेवार अनकुुं पा वनयकु्तीच्या िवतक्षेत 

असनू वजल्हा पररषदाुंकर्ील अनकुुं पा िवतक्षासचूीमध्ये ५,१५२ उमदेवार अनकुुं पा वनयकु्तीसाठी िवतक्षेत 

आहते. अनकुुं पा वनयकु्तीच्या कायडपध्दतीबाबत असणारा सुंभ्रम दरू करुन अनकुुं पा वनयकु्ती िवक्रया जलद 

गतीन ेपणूड करण्यास सहाय्यभतू होण्यासाठी वदनाुंक २६/०८/२०२१ च्या पररपत्रकान्वये अनकुुं पा वनयकु्तीची 

िमावणत कायडपध्दती (SOP) िवसध्द करण्यात आली. सरळसवेा कोटयातील िवतवषी ररक्त होणाऱ्या 

पदाुंच्या २० टक्के पद ेअनकुुं पा तत्त्वावर भरावयाची वनवित केलेली मयाडदा वदनाुंक ०१/०१/२०२२ पासनू 

पढुील तीन वषाडसाठी म्हणजचे वदनाुंक ०१/०१/२०२२ ते वदनाुंक ३१/१२/२०२४ पयांत वाढववण्यात आली 

आह.े तसचे वदनाुंक २७/०९/२०२१ च्या र्ासन वनणडयान्वय े अनकुुं पा वनयकु्तीच ेिोरण गट-अ व गट-ब 

मिील र्ासकीय कमडचाऱ्याुंना लाग ूकरण्यात आले आह.े  

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यात िनिणिे रोखण्यािरीता उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(१३) * १४१४६ श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमझाव, श्री.जयांत पाटील, डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.अवभवजत िांजारी, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांत आसगाििर, 

श्री.मोहनराि िदम, श्री.अरुण लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय 

ऊर्व  भाई वगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 

डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात महार् (वज.रायगर्), मोखार्ा (वज.पालघर) या तालकु्यात तसचे ठाणे आवण नावर्क 

वजल्यासह कोकणात माह े नोव्हेंबर, २०२० ते जनू, २०२१ दरम्यान ३४ हजाराुंहून अविक वणवे 

लागल्याच्या घटना घर्ल्या असनू वणव्याुंमळेु हजारो हके्टरवरील वनसुंपदा, जुंगली िाणी, पक्षयाुंचा 

नसैवगडक अविवास, दवुमडळ वनौषिी व नसैवगडक पाणवठे इ. नष्ट झाल्यामळेु वन्य िाण्याुंच ेजीवन िोक्यात 

आले असल्याच ेमाह ेमाचड, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे ह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यातील बाळासाहबे ठाकरे गोरेवार्ा आुंतरराष्रीय िाणीसुंग्रहालयाच्या सरुंवक्षत 

पररसरात वदनाुंक २३ म,े २०२२ रोजी लावा व दाभा गावामध्ये आग लागल्याची घटना घर्ली असनू या 

आगीमळेु सुंरवक्षत क्षते्रातील १०० ते १५० हके्टर जुंगलाच ेनकुसान झाले आह,े ह ेही खरे आह,े 

(३) असल्यास, राज्यात सन २०२१-२२ या वषाडत जुंगलासह वन्यजीव ववभागात वणव्याच्या वकती घटना 

घर्ल्या आहते, या घटनते वनसुंपदचे े वकती नकुसान झाले, वकती क्षेत्र जुंगल जळाले, वकती िाणहानी 

झाली, आग ववझवताना वकती कमडचारी मृ् यमूखुी पर्ले आहते तसचे वणवा िवतबुंिक उपाययोजनते 

राज्याच ेवन ववभाग कमी पर्त असल्यान ेयाबाबत र्ासनान ेकोणता वनणडय घतेला आह,े 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेवणव्याुंच्या घटना 

कमी करण्याबाबत, वणव े वनयुंत्रणासाठी जुंगलजवळ राहत असलेल्या गावाुंत जनजागतृी व वणवे 

ववझववण्यासाठी वनववभागाला अ्यािवुनक सािन े दणे्याबाबत तसचे वणवा ववरोिी मोहीम 

राबववण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) राज्यात माह ेनोव्हबेर, २०२० ते जनू, २०२१ दरम्यान रायगर् वजल्यातील 

महार् तालकुा वनाच्या हिीत २९ वणवे लागले असनू,१४२ ह.े इतके क्षेत्र जळाले आह.े 

 पालघर वजल्यातील मोखार्ा या तालकु्यात आगीच्या ५ घटना घर्लेल्या असनू २५.३७० ह.े 

इतके क्षेत्र जळालेले आह.े तसचे कोकण क्षेत्रामध्ये ठाणे व कोल्हापरू वन वतृ्तातील व नावर्क वनवतृ्तातील 

पवूड नावर्क व पविम नावर्क वन ववभागात आगीच्या घटना १५८३ घर्लेल्या असनू ४०२९.३४९ हके्टर 

इतके क्षेत्र जळालेले आह.े तसचे एिर्ीसीएम वल.,अुंतगडत ठाणे व नावर्क वन िकल्प ववभागात आगीच्या 

७१ घटना झालेल्या असनू १२७.८७५ हके्टर क्षेत्रावर आग लागली आह.े 

 जळीत झालेले क्षेत्र ह ेझार्ाखालील पालापाचोळा व गवत असनू लागलेले वणवे ह ेिामखु्यान े

ग्राऊुं र् िायर स्तवरुपाच े आहते. सदर वणव्यामळेु वनसुंपदा, जुंगली िाणी, पक्षयाुंचा नसैवगडक अविवास, 

दवुमडळ वनौषिी व नसैवगडक पाणवठे तसचे वन्यिाण्याुंच ेजीवन िोक्यात आलेले नाही. 

(२) वदनाुंक २२/०५/२०२२ रोजी १२ वाजताच्या समुारास लावा व दाभा गावामध्य ेआग लागनू गोरेवार्ा 

िकल्पाच्या बाळासाहबे ठाकरे गोरेवार्ा आुंतरराष्रीय िाणी उद्यान मध्ये वणवा लागला, याबाबत तातर्ीन े

कमडचारी व अविकारी याुंनी जागेवर पोहचनू आग पणूडपणे वनयुंत्रणात आणली. या आगीमध्ये १६१.६० 

हके्टर क्षेत्रावरील गवत व पालापाचोळा जळाला असनू कोण्याही वन्यजीवाची वकुं वा मनषु्य हानी तथा 

दखुापत झालेली नाही. 

(३) राज्यात जानवेारी, २०२१ ते एविल, २०२२ पयांत आगीच्या एकूण १६१५८ घटना घर्लेल्या असनू 

५८५३८ ह.े इतके क्षेत्र जळालेले आह.े तसचे १५६.६ लक्ष एवढे नकुसान झालेले आह.े 

 एविल २०२१ दरम्यान आग ववझववताुंना एिर्ीसीएम वल., अुंतगडत भुंर्ारा वन िकल्प 

ववभागातील १ बारमाही कामगार आगीमध्ये गुंभीररर्या जखमी झाले व उपचाऱ्यादरम्यान ्याुंचा मृ् य ू

झाला. तसचे नवेगाव-नागवझरा राखीव क्षेत्र. गोंवदया ववभागाुंतगडत येणाऱ्या क्षेत्रात आग ववझववताुंना ४ 

हुंगामी वनमजरूाुंचा ददुवैी मृ् य ूझाला. 

(४) आगीच्या घटना कमी करण्यासाठी/आग ववझववण्यासाठी खालीलिमाणे उपाययोजना राबववण्यात 

येतात. 

१) आिवुनक सािन ेम्हणनू Fire Blower-७८, Fire Besters, Fire Ranks, Safty Shoes, 

Fire Extinguisher परुवठा करण्यात येते. 

२) वनवणवे वनयुंत्रणासाठी कक्षा सभोताल व कक्षातनु जाणाऱ्या दोन्ही बाजलूा जाळ रेषा कापण े

व जाळण्याची काम ेकरुन घणे्यात यतेात. 

३) Forest Survey of India च्या िणालीद्वारे Fire Alert System वर क्षेवत्रय अविकारी 

कमडचाऱ्याुंच्या नोंदणी करण्यात आली असनू ज्यायोग ेसुंबुंवितास आग लागल्याबाबत सुंदरे् िाप्त 

होऊन लागलीच आग ववझवण्याची कायडवाही करण्यात येते. 

४) वन्यजीव िेमी याुंच े व्हाट्सअप/SMS ग्रपु तयार करण,े अभयारण्यातील व 

अभयारण्याबाहरेील गावात वनवणवाबाबत कायडर्ाळा आयोवजत करणे, आगीवर वनयुंत्रण 

करण्याकरीता वनवणवा वनयुंत्रण कक्ष स्तथापन करणे, गाव पातळीवरील सुंयकु्त वनव्यवस्तथापन 

सवमतीच ेअध्यक्ष/सवचव तसचे स्तथावनक लोकाुंची सभा आयोवज त करुन वभुंती पत्रके, आठवर्ी 

बाजारात बॅनर लावनू जनजागतृी केली जाते. 
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५) “हलॅो िॉरेस्तट या हले्प लाईन सवेा टोल फ्री क्र.१९२६” वर आलेल्या सुंदरे्ाुंवर तातर्ीन े

कायडवाही केली जाते.  

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

लातूर-बाशी मागे टेंभुणी येथे सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामागावला  

जोडणाऱ्या रस्तयाचे चौपदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(१४) * १४२०६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.िवपल पाटील : 

वदनाांि १८ जुलै, २०२२ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांवित 

प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ११ मधील प्रश्न क्रमाांि १०३६९ ला वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 

सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) लातरू-बार्ी मागे टेंभणुी येथे सोलापरू-पणुे राष्रीय महामागाडला जोर्णाऱ्या रस्त्याच े चौपदरीकरण 

करण्याच्या कामास मुंजरूी दणे्याची मागणी स्तथावनक लोकिवतवनिींनी र्ासनाकरे् माह ेम,े २०२२ मध्ये वा 

्यादरम्यान केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, सदर रस्त्याच े काँवक्रटीकरणान े चौपदरीकरण करण्याच्या कामाबाबत सववस्ततर िकल्प 

अहवाल तयार करण्याबाबत सरुु असलेली कायडवाही पणूड झाली आह ेकाय, याबाबतची सद्य:वस्तथती काय 

आह,े 

(३) असल्यास, लातरू-बार्ी राष्रीय महामागड क्र.६३ वर ववमानतळ जुंक्र्न ते मरुुर् अकोला या सहा 

वक.मी. लाुंबीमध्ये र्ाुंबरीकरणान े चौपदरीकरण करण्याच े िगतीपथावर असलेल्या कामाची सद्य:वस्तथती 

काय आह,े 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन लातरू-बार्ी मागे टेंभणुी यथेे सोलापरू-पणुे राष्रीय 

महामागाडला जोर्णाऱ्या रस्त्याच े चौपदरीकरण करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) याबाबतचा सववस्ततर िकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची कायडवाही िगतीपथावर आह.े 

(३) मरुुर् अकोला ते लातरू ववमानतळ जुंक्र्न ६ वक.मी. वावषडक आराखर्ा २०२०-२१ अुंतगडत 

चौपदरीकरणाच ेर्ाुंबरीकरण करणे काम वदनाुंक १२/१०/२०२१ पासनू िगतीपथावर असनू ८५ % काम 

पणूड झाले आह.े 

(४) सदरील रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच ेववस्तततृ िकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नमेणकू 

करणे ववचारािीन आह.े 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
 

----------------- 
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साांगली महानगरपावलिेने बायो मेवडिल िेस्ट प्रिल्प  

चालिण्याचा बेिायदेशीर ठेिा वदल्याबाबत 
  

(१५) * १३७७४ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील      

काय :- 

(१) साुंगली महानगरपावलकेन े कोणतीही वनववदा िवक्रया न राबववता अनभुव नसलेल्या कोकण केअर 

इुंटरिाईजेस या कुं पनीला बायो मवेर्कल वेस्तट िकल्प चालवण्याचा बेकायदरे्ीर ठेका (कुं त्राट) वदला 

असल्याच ेमाह ेम,े २०२२ च्या र्वेटच्या आठवर््यात वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू कुं पनीच्या पत्त्यावर पत्रव्यवहार केला असता सुंबुंवित पत्त्यावर अर्ी कोणतीही 

कुं पनी नसल्याचा र्रेा मारुन पत्र परत आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, साुंगली महानगरपावलकेन ेएका बोगस कुं पनीला ठेका वदल्याचा आरोप माजी नगरसवेवकेनी 

करुन साुंगली महानगरपावलकेच्या आयकु्त व उपायकु्ताुंवर कारवाई करण्याची मागणी वजल्हाविकारी, 

साुंगली याुंचकेरे् केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन दोषींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) महानगरपावलकेचा बायो मवेर्कल वेस्तट िकल्प आरोगयाच्या दृष्टीन े मह्वाचा 

असल्याच ेनमदू करुन सदर िकल्प तातर्ीन ेकायाडवन्वत करण्यासाठी कोकण केअर इुंटरिाईजेस याुंना काही 

अटी व र्तीच्या अिीन राहून १५ वष े मदुतीकरीता िकल्प चालववण्याकरीता दणे्याबाबत महासभेन े

ऐनवेळचा ठराव पारीत केला. 

सदर ठराव ऐनवेळचा असल्यान ेठरावाची अुंमलबजावणी करण्यापवूी काही मिुयाुंची खातरजमा 

करण्याच े वनदरे् आयकु्ताुंनी वदले होते. तथावप, वदलेल्या वनदरे्ाुंची कोणतीही खातरजमा न करता 

महानगरपावलकेच ेसुंबुंवित उपायकु्त याुंनी ठरावानसुार कुं त्राट वदल्याच ेिथमदर्डनी वनदर्डनास आल्यावरुन 

उपायकु्त़़ याुंनी वदलेल्या आदरे्ाच्या अुंमलबजावणीस स्तथवगती वदल्याची वस्ततवुस्तथती साुंगली वमरज 

कुपवार् र्हर महानगरपावलकेन ेकळववली आह.े  

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) अर्ा आर्याची तक्रार स्तथावनक नगरसवेवकेकरू्न वजल्हाविकारी, साुंगली कायाडलयास िाप्त झाली 

आह,े ह ेखरे आह.े 

(४) सदर िकरणी चौकर्ी करुन तातर्ीन ेअहवाल सादर करण्याच्या सचूना वजल्हाविकारी, साुंगली याुंना 

दणे्यात आल्या आहते. 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील रस्ते अपघात रोखण्यािरीता उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(१६) * १४५०२ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.जयांत 

आसगाििर, डॉ.िजाहत वमझाव, श्री.मोहनराि िदम, श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील, 

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील रस्त्याुंवर दरवषी कोट्यविी रुपये खचड करुनही अनके वठकाणी रस्त्याुंमध्ये खर््रे्, 

वर्व्हायर्र तटुलेले असण,े वदर्ादर्डक िलक व स्तपीर् ब्रेकरच नसणे इ. कारणाुंमळेु रस्त्याुंवर दरवषी 

अपघात होऊन हजारो िवार्ाुंचा मृ् य ूहोत असल्याच े वदनाुंक १९ एविल, २०२२ रोजी वा ्यासमुारास 

वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सोलापरू वजल्यातील ववववि मागाडवर पर्लेले खर््रे्, तटुलेले दभुाजक, वापरण्या योगय 

नसलेला सववडस रोर्, जनजागतृी वदर्ादर्डक िलक इ. काम ेझाली नसल्यामळेु माह ेजानवेारी, २०१९ ते 

माह ेम,े २०२२ पयांत सोलापरू वजल्यातील अपघात िवण वठकाणच्या ववववि मागाडवर ३५०० अपघात 

झाले असनू ्यात २ हजार िवार्ाुंचा मृ् य ूहोऊन ७६ अपघात िवण वठकाणे (ब्लकॅ स्तपॉट) वनमाडण झाली 

आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े राज्यातील सवड 

रस्त्याुंची दखेभाल, दरुुस्तती करण,े वर्व्हायर्र बसववण,े वदर्ादर्डक िलक व स्तपीर् ब्रकेर बसववणे इ. काम े

करुन रस्तते अपघात रोखण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) ह ेअुंर्त:खरे आह े

तथावप, बहुताुंर्ी अपघात ह ेवाहन चालकाुंनी वनष्काळजीपणे व हयगयीन ेवाहन चालववल्यामळेु 

होत आहते.  

(२) ह ेअुंर्त: खरे आह े

 गहृ ववभागाकरू्न िाप्त मावहतीनसुार सन २०१९ ते मे,२०२२ पयांत एकूण ३२८५ रस्तते अपघात 

झाले असनू ्यामध्ये १७८० मृ् य ूझालेले आहते. सन २०१९ च्या तलुनते २०२१ पयांत ब्लॅक स्तपॉटची 

सुंख्या कमी होत असल्याच े वदसनू आले आह.े वाहन चालकाुंनी वनष्काळजीपणे व हयगयीन े वाहन 

चालववल्यामळेु सोलापरू र्हरात सन २०२१ व सन २०२२ मध्ये ८८ एवढे रस्तते अपघात होवनू ्यामध्य े

९७ एवढे मृ् य ूझाले आहते व सोलापरू ग्रामीण मिील रस्त्यावर सन २०२१ व सन २०२२ मध्ये ७४१ 

एवढे अपघात होवनू ८२४ एवढे मृ् य ू झाले आहते. सध्या सोलापरू र्हरात २१ अपघात िवण स्तथळे 

आहते. ्यापकैी सावडजवनक बाुंिकाम ववभागार्ी सुंबुंवित ७ अपघात िवण स्तथळाची आवश्यक दरुुस्तती 

पणूड करण्यात आलेली आह.े  

(३) ववववि मागाडवर पर्लेले खर््रे्, तटुलेले दभुाजक, वापरण्या योगय नसलेला सववडस रोर्, जनजागतृी 

वदर्ादर्डक िलक इ. काम ेअथडसुंकल्पातनू व ववववि योजनतेनू पणूड करुन घेवनू रस्तते वाहतकुीसाठी सवुस्तथतीत 

ठेवण्यात आल ेआहते. अपघात होव ूनय ेयाकरीता स्तथावनक लोकिवतवनिी व पालकमुंत्री याुंच ेसमवेत रस्तता 

सरुक्षा अवभयान कायडक्रमामध्ये जास्ततीत जास्तत लोकाुंचा सहभाग करुन मागडदर्डन करण्यात आल ेआह.े 

(४)  िश्न उद ्भवत नाही.  
----------------- 

  

परभणी महानगरपावलिेतील पाणीपुरिठा योजनेच्या िामात अवनयवमतता झाल्याबाबत 
  

(१७) * १३७५७ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम 

िाळे : सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) परभणी महानगरपावलकेतील पाणीपरुवठा योजनतेील कामात कोट्यविी रुपयाुंची अवनयवमतता 

झाल्यािकरणी ७ अविकारी/कमडचारी याुंच्याववरुध्द दोषारोप पत्र बजावण्यात आले असनू ववभागीय 

चौकर्ीची कायडवाही सरुु असल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, दोषी अविकाऱ्याुंची ववभागीय चौकर्ीची कारवाई वववहत मदुतीत न करता वनयमाचा भुंग 

करणाऱ्या सुंबुंवित चौकर्ी अविकाऱ्याुंच्या कायडपध्दतीची चौकर्ी करुन ्याुंच्यावर कारवाई करावी, 

अर्ी मागणी परभणी यथेील स्तथावनक लोकिवतवनिी याुंनी मखु्य सवचव, महाराष्र र्ासन, मुंत्रालय, मुुंबई 

याुंच्याकरे् सन २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान लेखी वनवेदनाद्वारे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े वववहत मदुतीत 

कारवाई न करणाऱ्या चौकर्ी अविकाऱ्याुंवर तसचे पाणीपरुवठा योजनतेील कामाुंमध्ये अवनयवमतता 

करणाऱ्या ७ दोषी अविकारी/कमडचारी याुंचवेर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय, सुंबुंवित अविकारी/ कमडचारी याुंच्याववरुध्द ववभागीय चौकर्ीच्या 

अनषुुंगान ेदोषारोपाची ज्ञापन ेवदनाुंक ११ जलैु, २०१९ रोजी बजावण्यात आली आहते. 

(२) होय, 

 याबाबत स्तथावनक लोकिवतवनिी याुंच े वदनाुंक ३० जनू, २०२२ रोजी पत्र मा.मखु्य सवचव, 

कायाडलयास वदनाुंक ०४ जलैु,२०२२ रोजी िाप्त झाल ेअसल्याच ेमावहती आह.े  

(३) होय, 

 उक्त पत्र तथा वनवेदनाच्या अनषुुंगान े अहवाल सादर करण्याबाबत आयकु्त, परभणी 

महानगरपावलका याुंना कळववण्यात आले आह.े तथावप, ववषयािीन िकरणी र्ासन स्ततरावर यापवूीच 

कायडवाही सरुु असनू, र्ासनामािड त सुंबुंवित अपचाऱ्याुंना बजावलेल्या दोषारोपाुंच्या अनषुुंगान ेसुंबुंवित 

अपचारी याुंची बचावाची वनवेदन े तथा खलुास े िाप्त झाले आहते. ्यानसुार आयकु्त, परभणी 

महानगरपावलका याुंच्याकरू्न वदनाुंक ०५ एविल, २०२२ रोजी अवतररक्त परुक मावहती तथा कागदपत्र ेिाप्त 

करुन घेण्यात आली आहते. उक्त खलुास े व अवतररक्त कागदपत्राुंच्या आिारे सुंबुंवित अपचारी 

याुंच्याववरुध्द महाराष्र नागरी सवेा (वर्स्तत व अपील) वनयम, १९७९ च्या तरतदूीनसूार ववभागीय चौकर्ी 

करण्याकरीता चौकर्ी अविकारी, वनयकु्त करण्याची कायडवाही अुंवतम टप्प्यात आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

मुस्लीम समाजाच्या वििासासाठी मानि वििास स्िायत्त सांस्था  

ि माटी सांस्थेची स्थापना िरण्याबाबत 
  

(१८) * १४२७९ श्री.िवपल पाटील, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 

श्री.अमोल वमटिरी, श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) सारथी, बाटी, महाज्योतीच्या ितीवर मवुस्तलम समाजातील ववद्यार्थयाांचा सवाांगीण ववकास होऊन 

सामावजक, आवथडक आवण र्कै्षवणक वस्तथती मजबतू करण्यासाठी आवण ्याुंना ववकासाच्या िवाहात 
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आणण्यासाठी तसचे ववद्यार्थयाांना उच्च वर्क्षणासाठी, िेलोवर्पसाठी भारतर्न र्ॉ.ए.पी.जे. अब्दलु कलाम 

सुंर्ोिन आवण मानव ववकास स्तवायत्त सुंस्तथा स्तथापन करणेबाबत लोकिवतवनिी व मसु्तलीम समाजाकरू्न 

र्ासनाकरे् मागणी होत असल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, मसु्तलीम समाजाच्या ववद्यार्थयाांना एमपीएससी, यपुीएससी, सटे, नटे व स्तपिाड परीक्षा 

पवूडतयारीसाठी “माटी” ची स्तथापना करण्याबाबतची मागणी होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय.  

(२) होय. 

(३) वर्ष्यवतृ्ती, िवर्क्षण, वसवतगहृ,े कौर्ल्य ववकास, मवहला सर्क्तीकरण या योजना अल्पसुंख्याक 

ववकास ववभागामािड त राबववण्यात येत आहते. 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

िल्याण-डोंवबिली महानगरपावलिेच्या माांडा (वटटिाळा) येथील आरवक्षत  

जागेिरील अनवधिृत बाांधिामे वनष्ट्िावसत िरण्याबाबत 
  

(१९) * १३८०३ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय मुख्यमा्ं ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कल्याण-र्ोंवबवली महानगरपावलकेच्या नगररचना ववभागान े माुंर्ा (वटटवाळा) येथे ३८ एकर 

मोकळ्या जागेवर ससुज्ज रुगणालय व मवेर्कल कॉलेज उभारण्याकरीता जागा आरवक्षत केली होती, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर जागेवर अनविकृत इमारती व चाळी वनमाडण झाल्याच ेमाह ेएविल, २०२२ मध्ये वा 

्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेमहानगरपावलका 

िर्ासनान ेअनविकृत बाुंिकाम हटवनू आरवक्षत जागा मोकळी करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) कल्याण-र्ोंवबवली महानगरपावलकेच्या मुंजरू ववकास योजनमेध्ये आरक्षण क्र. 

२८ या जागवेर “आयसोलेर्न हॉवस्तपटल” अस े आरक्षण िस्तताववत असनू, मुंजरू ववकास योजना 

अहवालानसुार १,५३,५०० चौ.मी. इतकी जागा आरक्षणासाठी िस्तताववत आह.े 

(२) व (३) होय, अुंर्त: खरे आह.े आयसोलेर्न हॉवस्तपटलसाठी िस्तताववत आरवक्षत १,५३,५०० चौ.मी. 

क्षेत्रापकैी, वजल्हाविकारी, ठाणे याुंच्या वदनाुंक १४/१०/२०१० च्या आदरे्ान्वये २३,२९० चौ.मी. इतके 

क्षेत्र सुंरक्षणासाठी महानगरपावलकेस हस्तताुंतररत करण्यात आले आह.े 
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 उवडररत खाजगी क्षेत्रापकैी ९८८५ चौ.मी. क्षेत्र हस्तताुंतरणीय ववकास हक्क िदान करण्याबाबत िाप्त 

िस्ततावाअुंतगडत महानगरपावलकेन ेवदनाुंक ०३/०८/२०१७ अन्वये इरादापत्र िदान केले आह.े तथावप, सदर 

क्षेत्र अद्याप महानगरपावलकेच्या ताब्यात आलेले नाही. 

 सदर जागेवरील अनविकृत बाुंिकामाुंवर र्ासन वनणडय वदनाुंक ०२/०३/२००९ व वदनाुंक 

०३/०५/२०१८ मिील वववहत कायडपध्दतीनसुार कारवाई करण्यात येत आह.े याअुंतगडत १९७१ बाुंिकाम 

िारकाुंना नोटीस बजावल्या आहते. ्याअनषुुंगान ेपढुील कायडवाही महानगरपावलका स्ततरावर सरुू आह.े 

वववहत कायदरे्ीर िवक्रयेचा अवलुंब करून वनष्कासन कारवाई करण्यात येणार असल्याच,े 

कल्याण-र्ोंवबवली महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या पररके्षत पा् असलेल्या अनाथ  

प्रिगावतील विद्याथीनीला मुलाखतीपासून िांवचत ठेिल्याबाबत 
  

(२०) * १३६६८ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय रु्िे : 

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) महाराष्र लोकसवेा आयोगाकरू्न घेण्यात आलेल्या महाराष्र अवभयाुंवत्रकी सवेा २०२० च्या मखु्य 

पररक्षेच्या वनकालात २१८ गणु असणाऱ् या अनाथ िवगाडतील ववद्यावथडनीच ेनाव पात्र अथवा अपात्र यादीत 

नसल्यान े सदर ववद्यावथडनीला मलुाखती पासनू वुंवचत रहावे लागल्याच े माह े एविल, २०२० मध्ये वा 

्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यासुंबुंिी तक्रार करुनही आयोग दखल घेत नसनू कट ऑि ९८ इतका असनू ववद्याथीनी 

पात्र असतानाही तीच ेयादीत नाव न आल्यान ेवतला मलुाखत दतेा आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी महाराष्र लोकसवेा आयोगान े दखल घेण्याबाबत लोकिवतवनिींनी 

र्ासनाकरे् लेखी वनवेदन ेवदली आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

महाराष्र लोकसवेा आयोगाकरू्न श्रीमती. सनुयना सयुडकाुंत सयुडवुंर्ी याुंची ३१ म,े २०२२ रोजी 

पणुे कें द्रावर मलुाखत घणे्यात आली आह.े व सवडसािारण गणुवत्ता यादीमध्ये ्याुंच्या नावाचा समावेर् 

करण्यात आला आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) व (५) िश्न उद ्भवत नाही. 
 

----------------- 
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समृध्दी महामागावच्या बाांधिामाची गणुित्तापूिवि तपासणी  

िरुन महामागव िाहतुिीसाठी खुला िरणेबाबत 
  

(२१) * १३९१० श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील  

काय :- 

(१) नागपरू ते मुुंबई समधृ्दी महामागाडच्या ७०१ वकलो मीटरच्या बाुंिकामात नागपरू पासनू ३६ वक.मी. 

अुंतरावरील वन्यजीव उन्नत महामागाडची कमान वदनाुंक २४ एविल, २०२२ रोजी मध्यरात्रीच्या समुारास 

कोसळल्याची घटना, वदनाुंक २७ एविल, २०२२ रोजी वसुंदखेर्राजा पररसरातील वनमाडणािीन पलुाचा गर्डर 

कोसळल्याची घटना तसचे ‘ओव्हरपास’ च्या साुंगार््याला भेगा पर्ल्याची घटना माह ेमे, २०२२ मध्ये वा 

्यादरम्यान वनदर्डनास आल्या आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू महामागाडत अपघाताच्या घटनाुंच े सबुंवित युंत्रणेमािड त पुंचनाम े करुन र्ासनाला 

अहवाल सादर केले गेले नाहीत, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, गत दोन वषाडत समधृ्दी महामागाडच्या कामाबाबत वास्ततरु्ास्त्रकाराुंसोबत आवण बाुंिकाम 

सुंस्तथेसोबत वनयवमत आढावा बैठक न होण,े सुंबुंवित कायाडन्ववयत युंत्रणा तथा राज्य र्ासनाचा ववभाग 

याुंच्यामध्ये योगय समन्वय झाला नसल्यामळेु समधृ्दी महामागाडच ेबाुंिकाम व बाुंिकामाचा दजाड याबाबत 

कुठलीही दखल राज्य र्ासनामािड त घेण्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े समधृ्दी 

महामागाडच्या सुंपणूड बाुंिकामाची गणुवत्ता तपासण्यासाठी गणुवत्ता व वनयुंत्रण ववभागामािड त तपासणी करुन 

आवश्यक सिुारणेसह बाुंिकाम पणूड करुन महामागड वाहतकुीसाठी खलुा करण्याबाबत कोणती कायडवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ?  
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) अुंर्त: खरे आह.े 

 नागपरू ते मुुंबई समधृ्दी महामागाडच्या ७०१ वक.मी. बाुंिकामात, बाुंिकाम पकेॅज क्र. ०१ अुंतगडत 

नागपरू पासनू ३६ वक.मी. अुंतरावरील (िकल्पाच े वक.मी. १५+१४०) वन्यजीव उन्नत मागाडच्या कमानी 

वदनाुंक २४ एविल, २०२२ रोजी पहाटेच्या समुारास कोसळल्याची घटना घर्ली ही बाब खरी आह.े सदर 

घटनते कोणतीही वजवीतहानी झालेली नाही.  

 तसचे, पकेॅज क्र. ७ अुंतगडत बलुढाणा वजल्यातील वसुंदखेर्राजा जवळ के्रन च्या सहाय्यान ेकाँक्रीट 

गर्डर पलुाच्या वपयर वर ठेवण्याच े काम सरुू होते. के्रन च्या सहाय्यान े गर्डर वर उचलत असताना 

सािारणपणे १० िुट उुंच उचलल्यानुंतर के्रनला लावलेला जॅक वस्तलप झाल्यामळेु गर्डर खाली जवमनीवर 

कोसळला. काम करताना सरुवक्षततेची पणूडपणे काळजी घेण्यात आली होती तथावप, ददुवैान े जॅक 

वनखळल्यामळेु अपघात झालेला आह.े अपघाताच्या वठकाणी कोणतीही वजववत व ववत्त हानी झालेली 

नव्हती व काम ता्काळ पवूडवत सरुू करण्यात आले होत.े 

  तसचे, ओव्हरपासच्या साुंगार््याला भेगा पर्ल्याची घटना माह ेमे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान 

वनदर्डनास आलेली नाही.  

(२) ह ेखरे नाही. 
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(३) महाराष्र र्ासनान ेसमधृ्दी महामागाडच्या ववकासासाठी कायाडन्वयीन युंत्रणा म्हणनू महाराष्र राज्य रस्तते 

ववकास महामुंर्ळाची नमेणकू केली आह.े 

समधृ्दी महामागाडवरील १ ते १६ पकेॅजेस च ेबाुंिकाम इडपीसी त्वावर करण्यात येत असनू ्यातील 

महामागड व सुंरचना याुंच े बाुंिकामाकरीता आवश्यक सवेक्षण व अन्वेषण करणे व ्यावर आिारीत 

सुंकल्पन, रेखावचत्र े तयार करुन ्यास िाविकारी अवभयुंता याुंची मुंजरूी िाप्त करणे तसचे आवश्यक 

बाुंिकाम सावह्य, युंत्रसामगु्री, मनषु्यबळ याुंची आपतूी करण्यात येवनू वववहत मानकानसुार तसचे 

कुं त्राटाच्या अटीनसुार बाुंिकामाची सुंपणूड जबाबदारी इडपीसी कुं त्राटदाराची असते. तसचे ििु सल्लागार व 

सरुक्षा सल्लागाराची नमेणकू करण्यात येऊन सदर सल्लागाराुंमािड त बाुंिकामाकरीता आवश्यक मानके 

तपासनू सुंकल्पन व रेखावचत्र े मुंजरू करुन घेण्याची जबाबदारी दखेील इडपीसी कुं त्राटदाराची असते. सदर 

बाुंिकामात बाुंिकामादरम्यान वा दोष वनवारण कालाविी दरम्यान कोण्याही िकारची त्रटृी आढळल्यास 

सदर त्रटृी स्तवखचाडन े दरु करण्याची सुंपणूड जबाबदारी करारनाम्यातील अटी व र्तीनसुार इडपीसी 

कुं त्राटदाराची असते. िकल्पाच्या बाुंिकामाकरीता “अवभयुंता” म्हणनू जबाबदारी पार पार्ण्याकरीता 

महामुंर्ळातिे िकल्पावर िाविकारी अवभयुंता याुंची नमेणकू करण्यात येते. िाविकारी अवभयुंता ह े

बाुंिकाम सावह्याची तपासणी व मुंजरूी, सुंकल्पन े तपासणी, दनैुंवदन पयडवेक्षण, गणुवत्ता तपासणी, 

मोजमापाुंची नोंद व दयेके तयार करुन भगुतानाकरीता िमावणत करण,े झालेल्या कामाची तपासणी करुन 

्यातील त्रटृी ईपीसी कुं त्राटदाराच्या वनदर्डनास आणनू दवेनू ्याची दरुुस्तती करुन घेणे इ. करीता सुंपणूडपण े

जबाबदार असतात. इडपीसी कुं त्राटाच्या अटी व र्तीनसुार व िचवलत MORT& H व IRC मानके तसचे 

मानाुंकनानसुार तसचे िाविकारी अवभयुंता याुंच्या पयडवेक्षणात सदर बाुंिकाम करण्यात येत आह.े इडपीसी 

कुं त्राटात समधृ्दी महामागाडच्या बाुंिकामाकरीता वास्ततरु्ास्त्रकारासोबत व बाुंिकाम सुंस्तथे सोबत वेळोवेळी 

कामाच्या आढावा बठैका होत असतात. तसचे राज्य र्ासनान े कायाडन्वयन युंत्रण े सोबत समन्वयासाठी 

सदर िकल्पावर स्तवतुंत्र अवभयुंता याुंची नमेणकू केली असनू ्याुंच्यामािड त िकल्पाच्या बाुंिकामाची 

वेळोवेळी वनरीक्षण करण्यात येऊन आवश्यक ्या सचुना वनगडवमत करण्यात येतात. 

(४) समधृ्दी महामागाडच ेबाुंिकाम इडपीसी त्वावर असनू ्यानसुार बाुंिकामाची गणुवत्ता राखण्याची सुंपणूड 

जबाबदारी ही इडपीसी कुं त्राटदाराची असते व ्यावर िाविकारी अवभयुंता याुंच े वनयुंत्रण असते. तसचे 

िकल्पाच्या ४ वषाडच्या दोष वनवारण कालाविीत कोण्याही िकारची त्रटृी आढळल्यास सदर त्रटृी स्तवखचाडन े

दरु करण्याची सुंपणूड जबाबदारी करारनाम्यातील अटी व र्तीनसुार इडपीसी कुं त्राटदाराची असते. सदर ईपीसी 

कुं त्राटदाराद्वारे करण्यात येणाऱ्या कामावर वनयकु्त िाविकारी अवभयुंता याुंच्या चमचुी सुंपणूड दखेरेख व 

पयडवेक्षण असते. सदर चम ु कामाची गणुवत्ता व दजाड वेळोवेळी तपासते. कामात वापरण्यात यणेाऱ्या 

सावह्याची गणुवत्ता तपासणी ही क्षेवत्रय ससुज्य ियोगर्ाळेकरू्न करुन ्याचा अवभलखे ठेवण्यात येतो.  

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

खुलताबाद ते म्हैसमाळ (वज. औरगाांबाद ) रस्तयाचे िाम पूणव िरण्याबाबत 
  

(२२) * १३८७७ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमोल वमटिरी, 

श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) खलुताबाद ते म्हसैमाळ (ता.खलुताबाद, वज.औरुंगाबाद) या ११ वक.मी. रस्त्याच्या कामासाठी रुपये 

३४ कोटी वनिी मुंजरू असनू सदर रस्त्याच्या कामासाठी रुपये ११ कोटी रुपये खचड करण्यात यवेनूही 

रस्त्याची दरुवस्तथा झाल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याच ेकाम करणाऱ्या ठेकेदारान ेरस्त्याच ेवनकृष्ट दजाडच ेकाम करुन रस्त्याच ेकाम 

अपणूाडवस्तथते ठेवले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, दरुवस्तथेत असलेल्या रस्त्यामळेु म्हसैमाळ येथे येणाऱ्या भाववक व पयडटकाुंची गैरसोय होत 

असनू यावठकाणी यणेाऱ्या पयडटकाुंची सुंख्या कमी होऊन स्तथावनकाुंचा रोजगाराचा िश्न वनमाडण झाला आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेसदरहू रस्त्याच े

काम अपणूड ठेवणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई व रस्त्याच ेकाम पणूड करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) िश्नािीन रस्त्याकरीता ११.५ वकमी लाुंबीत र्ाुंबरीकरण व सिुारणा करणे करीता 

रुपये ४०.७४ कोटी इतक्या रक्कमचे ेमुंजरू काम सद्य:वस्तथतीत िगतीत आह.े माह ेजून, २०२२ अखेर सदर 

कामावर रुपये ९.८८ कोटी इतका खचड झाला आह.े  

(२) सदर काम अपणूड आह ेह ेखरे आह.े  

(३) पयडटकाुंची सुंख्या कमी झाल्याची नोंद सुंबुंवित ग्रामपुंचायत कायाडलयात आह.े  

(४) मळू कुं त्राटदाराकरू्न करारानाम्यात समाववष्ट ६ वकमी लाुंबीतील अपणूड राहीलेले काम काढून घेण्यात 

आले असनू वनववदा िवक्रया पणूड करुन नवीन कुं त्राटदारास काम दणे्यात आले आह.े ४.४ वकमी लाुंबीत 

काम िगतीत आह.े व उवडररत २ वकमी लाुंबीत वन ववभागाची परवानगी िाप्त करुन लवकरच काम सरुु 

करण्यात येत आह.े  

 उवडररत ५.५ वकमी लाुंबीतील कामाबाबतही मळू कुं त्राटदाराकरू्न कामाबाबत िवतसाद िाप्त होत 

नसल्यान ेसदर लाुंबीतील काम काढून घेण्याबाबत कायडवाही िगतीत आह.े तदनुंतर वनववदा िवक्रया पणूड 

करुन काम कायाडवन्वत करण्याच ेवनयोजन आह.े  

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

बीड वजल्यातील म्हसोबािाडी र्ाटा (गहुखेल) (ता.आष्टी) येथील  

घाट उताराच्या िळणािर सांरक्षण िठडे बाांधण्याबाबत 
  

(२३) * १३८८८ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) 

मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) आष्टी (वज.बीर्) तालकु्यातील राष्रीय महामागड क्रमाुंक २ वर म्हसोबावार्ी िाटा (गहुखेल) येथील 

घाट उताराच्या वळणावर कठर्ा नसल्यान ेचार चाकी गार्ी समुारे ८० िूट खाली दरीत कोसळून बीर्च्या 

टेकवानी कुटुुंबातील चार जणाुंचा जागीच मृ् य ूझाल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सदर वळणावर अद्यापपयांत समुारे र्ुंभर ते दीर्र् ेवाहने कठर््या अभावी दरीत कोसळून 

अपघाताच्या घटना घर्लले्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, घाट उताराच्या वळणावर सुंरक्षक कठर्ा बाुंिण्याबाबत लोकिवतवनिी, पत्रकार व दक्ष 

नागररकाुंनी र्ासनाकरे् मागणी करुनही सुंरक्षण कठरे् बाुंिण्यात आले नाहीत वकुं वा वळणही सरळ 

करण्यात आलेले नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेसदर मागाडवरील 

वळणाुंवर सुंरक्षण कठरे् बाुंिण्याच्या कामाकरे् दलुडक्ष करणाऱ्या दोषी अविकाऱ्याुंवर गनु्ह ेदाखल करुन 

कारवाई करण्याबाबत तसचे सरुंक्षण कठरे् बाुंिण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) ि.रा.मा.-१६ वर म्हसोबावार्ी िाटा (गहुखेल) यथेे वाहन चालकान े भरिाव 

वेगान ेव वनष्काळजीपणे वाहन चालववल्याने अपघात झाल्याची व ४ िवासी मयत झाल्याची नोंद पोलीस 

ठाणे अुंभोरा येथील वदनाुंक १५/०५/२०२२ रोजी नोंदववलेल्या FIR मध्ये आह.े  

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) व (४) िश्नािीन लाुंबीत सुंरक्षक उपाययोजना करणेकरीता अँटी क्रर् बॅररअर, रम्बर स्तरीप, मावहती 

दर्डक व सचुना िलक वसमेंट कॉक्रीट तसचे स्तटील पोस्तट रेलींग बसववणे इ्यादी काम ेसद्य:वस्तथतीत िगतीत 

असनू सदर काम ेमाचड, २०२३ पयांत पणूड करण्याच ेवनयोजन आह.े  

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यात वशक्षिाांना प्रतयक्ष वनिडणूि व्यवतरर्त  ततर अशैक्षवणि िामे न देण्याबाबत 
  

(२४) * १४४३५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात वनवर्णकूा तसचे वनवर्णकुाुंच्या अनषुुंवगक सवड काम े राज्यातील िाथवमक, माध्यवमक व 

उच्च माध्यवमक वर्क्षकाुंना दणे्यात येतात, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ि्यक्ष वनवर्णकुीच्या व्यवतररक्त वनवर्णकुीच्या अनषुुंगान ेकाम े वर्क्षकाुंना दणे्यात यऊे 

नय,े अर्ी मागणी वर्क्षकाुंकरू्न करण्यात येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास वनवर्णकु व्यवतररक्त सवडच काम ेवर्क्षकाुंना वदल्यामळेु वर्क्षकाुंना अध्यापनासाठी वदलेल्या 

वेळातनू वेळ काढून सवड काम े करावी लागत आह,े ्यामळेु ववद्यार्थयाांच्या अध्यायनाकरे्/ वर्क्षणाकरे् 

दलुडक्ष होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेवर्क्षकाुंना ि्यक्ष 

वनवर्णकू व्यवतररक्त इतर काम ेन दणे्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय. 

(२) होय. 

 



26 

(३) ह ेखरे नाही. वर्क्षकाुंना वनवर्णकुीची काम ेदणे्यासुंदभाडत दाखल करण्यात आलेल्या भारत वनवर्णकू 

आयोग ववरुध्द सेंट मरेी स्तकुल व इतर, क्रमाुंक - (२००८) २ SCC ३९० या न्यायालयीन िकरणी, 

वर्क्षकाुंना सटु्टीच्या वदवर्ी व अर्कै्षवणक वदवर्ी वनवर्णकू ववषयक काम े दतेा येतील अस े स्तपष्ट केले 

आह.े या न्यायालयीन वनणडयानसुार वर्क्षकाुंना वनवर्णकूीची काम े दणे्यात यावीत, अस े वनदरे् भारत 

वनवर्णकू आयोगान े्याुंच्या वदनाुंक ०५/०९/२०१६ च्या पत्रान्वये वदले आहते. 

तेव्हा, उपरोक्त तरतदूी व वनदरे्ास अनसुरुन महाराष्र राज्यामध्ये वर्क्षकाुंना वनवर्णकू ववषयक 

काम ेदणे्यात येत आहते. सटु्टीच्या वदवर्ी व र्कै्षवणक तासाुंव्यवतररक्त इतर वेळी ही काम ेकरणे अपवेक्षत 

असल्यामळेु ववद्याथाांच्या अध्ययनाकरे् / वर्क्षणाकरे् दलुडक्ष होण्याचा िश्न उद ्भवत नाही. 

(४) वनवर्णकू ही बाब भारत वनवर्णकु आयोग, नवी वदल्ली याुंच्या अख्यारीत असनू यास राज्य र्ासन 

जबाबदार नसते. 

(५) िश्नच उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

िाांवदिली (पविम) (मुांबई) येथील एितानगर पररसरातील सेप्टीि टँिच्या  

सर्ाईदरम्यान सर्ाई िमवचाऱ्याांचा मृतयू झाल्याबाबत 
  

(२५) * १४०४९ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) काुंवदवली पविम (मुुंबई) येथील एकतानगर मध्ये सपे्टीक टॅकच्या सिाईदरम्यान तीन कमडचाऱ्याुंचा 

मृ् य ूझाला असनू याच पररसरातील स्तवच्छतागहृात गदुमरुन तीन कमडचारी बेर्धु्द पर्ले असल्याची घटना 

माह ेएविल, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर सिाई कमडचाऱ्याुंना कोण्याही िकारची सरुक्षा, उपाययोजना न दतेा कुं त्राटदारान े

टाकीत उतरवनू सिाई कमडचाऱ्याुंचा जीव िोक्यात घातला असल्यामळेु मुुंबई महापावलकेच्या 

आर/दवक्षणमिील सुंबुंवित ववभागातील कुं त्राटदाराुंवर कोणतेही वनयुंत्रण नसल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े सदर घटनसे 

जबाबदार असणाऱ्या आर/दवक्षण ववभागातील सुंबुंवित अविकारी व कमडचारी व कुं त्राटदारावर कोणती 

कारवाई करुन सिाई कमडचाऱ्याुंना सरुक्षेची सािन ेपरुववण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) सदर र्ौचालयाच े िचालन व परररक्षण व्यवस्तथापन करण्यासाठी वस्तती पातळीवरील म.े न्य ू एकता 

वेल्िेअर सोसायटी, सी.बी.ओ. (कम्यवुनटी बेस ऑगडनायझेर्न) म्हणनू दखेरेख करीत होते. 

 कें द्र र्ासनान े हातान े मलैा उचलणाऱ्या सिाई कामगाराुंच्या वनयकु्तीस िवतबुंि करणे व ्याुंच े

पनुवडसन करणे अविवनयम २०१३ पाररत केला आह.े 

 सदर कामाकरीता सिाई कामगाराुंच्या वनयकु्तीस कायद्यानसुार िवतबुंि असनू, सीबीओ सुंस्तथाुंना 

सािसिाईबाबतच्या सचूना व एन.जी.ओ. मािड त आवश्यक िवर्क्षण दणे्यात आले असनू दखेील सदर 

सुंस्तथेमािड त गल्ली नुं. ९ येथील र्ौचालयाच्या (मनॅ्यअुल स्तकॅव्हवेजुंग) सफे्टीक टाकीची सािसिाई 

मनषु्यबळ वापरण्यात आले होते अस ेबहृन्मुुंबई महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 
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(३) सदर िकरणी बहृन्मुुंबई महानगरपावलकेमािड त खालीलिमाणे कायडवाही करण्यात आली आह-े 

काुंवदवली पोलीस ठाणे येथे िकरण क्रमाुंक २८८/२०२२ कलम ३०४, ३४ भादुंवव तसचे हातान े मलैा 

उचलणाऱ्या सिाई कमडचाऱ्याुंच्या सवेा योजनसे िवतबुंि आवण ्याुंच ेपनुवडसन अविवनयम २०१३ अन्वये 

सुंबुंवित सुंस्तथा चालक, र्ौचालय चालक व मकुादम याुंच े ववरोिात वदनाुंक १०/०३/२०२२ रोजी गनु्हा 

दाखल करण्यात आला आह.े 

         म.े न्य ूएकता वेल्िेअर सोसायटी याुंना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आह.े 

         महानगरपावलकेच्या िोरणानसुार आर/दवक्षण ववभागातील सवड सावडजवनक र्ौचालयातील वनयकु्ती 

सी.बी.ओ. सुंस्तथाुंना सफे्टीक टाकीची सािसिाई करण्यासाठी कोणतेही मनषु्यबळ न वापरण्याबाबत सक्त 

ताकीद दणे्यात आलेली आह.े तसचे सी.बी.ओ. सुंस्तथाुंना सािसिाईबाबतच्या सचूना व एन.जी.ओ. 

मािड त आवश्यक िवर्क्षण पनु्हा नव्यान ेदणे्यात आले आह.े 

 वदनाुंक १२/१२/२०१९ रोजीच्या र्ासन वनणडयान्वये मयत व्यक्तींच्या वारसाुंना नकुसान भरपाई 

अदा करण्याबात सुंबुंवित सुंस्तथेस कळववण्यात आले आह.े 

 एकता नगर, गल्ली नुं. ९ येथील र्ौचालय चालववण्याकरीता नवीन सुंस्तथा “हाजी रिीउिीन 

चौिरी एकता वमत्र मुंर्ळ” याुंची सी.बी.ओ. म्हणनू वनवर् करण्यात आली असनू, सी.बी.ओ. आवण 

महानगरपावलका याुंचमेिील सामुंजस्तय करार झालेला आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

निी मुांबई महानगरपावलिेमार्व त िाशी येथील उड्डाणपूल उभारण्यािरीता  

िरण्यात येणारी िृक्षतोड रोखण्याबाबत 
  

(२६) * १३९८८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नवी मुुंबई येथील पाम बीच (वार्ी) मागाडर्ी सुंलगन असलेल्या रस्त्यावर ३ वक.मी. लाुंबीचा 

उर््र्ाणपलू उभारण्यात येत असनू नवी मुुंबई महानगरपावलकेन े६ झारे् मळुासकट कापण्याच ेव ३८४ झारे् 

अन्यत्र स्तथलाुंतरीत करण्याच ेवनयोजन केले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर ३८४ झार्ाुंच ेपनुरोपण करण्यात येणार नसल्याचा आरोप पयाडवरण िेमींकरू्न होत 

असनू सदर नवी मुुंबई महानगरपावलकेच्या उर््र्ाणपलूास पयाडवरणिेमींकरू्न तीव्र ववरोि करण्यात येत 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, अरेंजा कॉनडर ते कोपरी पलूापयांतच्या रस्त्यावर बेकायदा पावकां ग तसचे जनुी वाहन े

ववकणाऱ्याुंची दकुान ेअसनू सदर जनुी वाहने ही रस्त्यावरच उभी करण्यात येत असल्यामळेु सदर रस्त्यावर 

वाहतकू कोंर्ी होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह,े चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेवार्ी उर््र्ाणपलुामळेु 

होत असलेल्या ३९० वकृ्षतोर् करण्याऐवजी अनविकृत वाहन ेहटवनू सवड मावगडका मोकळ्या करुन रस्तता 

रहदारीसाठी पणूडपणे खलुा करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) सदर झार्ाुंच ेपनुरोपण करण्यात येणार असनू याबाबत हरकती व सचूना मागववण्यात आलेल्या आहते. 

्यावर सनुावणी घऊेन िस्तताव र्ासनाच्या पयाडवरण ववभागास सादर करण्यात येईल. ्याअनषुुंगान ेपढुील 

आवश्यक ती कायडवाही करण्यात येईल, अस ेनवी मुुंबई महानगरपावलकेन ेकळववले आह े

(३) सदर रस्त्यावर काही वठकाणी बेकायदा पावकां ग व जनु्या वाहन ववक्रीमळेु काही िमाणात वाहतकू कोंर्ी 

होत असली तरी, वेळोवेळी ती वाहतकू पोवलसाुंकरू्न सरुळीत केली जाते. या रस्त्यावर वाहनाुंची जास्तत 

वदडळ असल्यान ेवाहतकू कोंर्ी होते, ही वस्ततवुस्तथती आह.े 

(४) सदर वठकाणी ६ पदरी मखु्य रस्त्यावरच्या सवड मावगडका मोकळ्या असनू रस्त्यालगत उवडररत जागेत 

अल्प कालाविी करीता वाहन ेउभी राहतात. 

सदर उभ्या असलेल्या वाहनाुंवर पोलीस, वाहतकू तसचे, महानगरपावलका अवतक्रमण 

ववभागामािड त वेळोवेळी कायडवाही करण्यात येत असल्याच,े नवी मुुंबई महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

सोलापूर वजल्यातील सामावजि िनीिरण विभागामध्ये गैरव्यिहार  

िरणाऱ्या दोषींिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२७) * १४४०० श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय िने मा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) साुंगोले (वज.सोलापरू) सामावजक वनीकरण ववभागाुंमध्ये रोपणासाठी तसचे इतर कामासाठी माह े

सप्टेंबर, २०२१ ते माचड, २०२२ अखेरपयांत वनिी िाप्त झाला, सदर वनिीमािड त रोपाुंना पाणी दणे,े वनुंदणी 

करणे इ. कामाुंची ि्यक्ष पाहणी न करता सदरहू काम ेकागदोपत्री केल्याच ेदाखवनू वनिीचा गैरव्यवहार 

झाल्याच्या तक्रारी स्तथावनक नागररक व वन ववभागातील कमडचाऱ्याुंनी माह ेमे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान 

र्ासनाकरे् केल्या आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सोलापरू वजल्याच्या त्कालीन ववभागीय वन अविकारी, सवेावनवतृ्त सहाय्यक वनसुंरक्षक 

व वनमजरु याुंनी सोलापरू वजल्यात सामावजक वनीकरणाच्या सरुु असलेल्या कामात गैरव्यवहार केल्याच्या 

तक्रारी र्ासनाकरे् िाप्त झाल्या असनू याच िकरणात समाववष्ट असलेले पुंढरपरू त्कालीन वनक्षेत्रपाल 

याुंना वनलुंवबत केले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े ववभागीय 

अविकारी व साुंगोला तालकु्यातील वनक्षेत्रपाल व वनपाल याुंना बर्तिड  करुन ्याुंनी केलेल्या 

गैरव्यवहाराची त्रयस्तथ सवमतीमािड त/सीबीआयमािड त चौकर्ी करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) ह ेखरे आह.े 

 सोलापरू वजल्यातील, साुंगोला सामावजक वनीकरण परीक्षेत्रामध्ये रोपवनातील केलेल्या 

कामाुंबाबत स्तथावनक नागररक श्री.लक्षमण श्रीमुंत सवळी याुंनी वदनाुंक ०४/०५/२०२२ रोजी व श्री.वकरण 

तानाजी साठे याुंनी वदनाुंक २९/०६/२०२२ रोजी तक्रार केली आह.े 

 



29 

  सदर तक्रारींच्या अनषुुंगान े ववभागीय वन अविकारी, सामावजक वनीकरण, सोलापरू व सहायक 

वनसुंरक्षक, सामावजक वनीकरण, सोलापरू याुंनी चौकर्ी केली असनू चौकर्ी अहवालानसुार सदर 

िकरणी करण्यात आलेली काम े ि्यक्ष जागवेर वववहत मापदुंर्ानसुार करण्यात आलेली आहते. तसचे 

तक्रारदार, श्री.सवळी व श्री.साठे याुंनी अनकु्रम े वदनाुंक १३/०६/२०२२ व वदनाुंक २/०६/२०२२ रोजी 

्याुंच्या तक्रारीच ेवनरसन झाल्यामळेु तक्रार अजड वनकाली काढण्याबाबत ववनुंती केलेली आह.े  

(२) ह ेखरे नाही. 

 सोलापरू वजल्यात सामावजक वनीकरणाच्या कामाुंच्या सुंदभाडत िाप्त तक्रारी या त्कावलन 

ववभागीय वन अविकारी व सवेावनवतृ्त सहायक वनसुंरक्षक याुंच ेववरुध्द नसनू वनक्षेत्रपाल व वनमजरु याुंच े

ववरुध्द आहते. 

 वविानमुंर्ळाच्या माचड, २०२२ च्या अविवेर्नामध्ये उपवस्तथत करण्यात आलेल्या लक्षवेिी सचुना 

क्रमाुंक ५०२ च्या अनषुुंगान े मा.राज्यमुंत्री (वन)े याुंनी वविानपररषदते वदलेल्या आश्वासनानसुार, र्ासन 

आदरे् क्र. एिएसटी-०३/२२/ि.क्र.५१/ि-४, वदनाुंक २८/०३/२०२२ अन्वये त्कालीन वनक्षेत्रपाल, 

सामावजक वनीकरण, पुंढरपरू श्री.वकर्ोर सभुाष अवहरे, याुंना वनलुंवबत केले आह.े  

(३) सदर िकरणी करण्यात आलेल्या चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेपुंढरपरू, सामावजक वनीकरण परीक्षेत्रातील, 

सुंबुंवित वनमजरु, श्री.अुंबण्णा वसद्राम जऊेरे याुंना वदनाुंक ०४/०८/२०२२ रोजीच्या आदरे्ान्वये तसचे 

सुंबुंवित वनरक्षक, श्री.सुंतोष महावलुंग नववगरे याुंना वदनाुंक ०४/०८/२०२२ रोजीच्या आदरे्ान्वये वनलुंवबत 

करण्यात आले आह.े तसचे, सुंबुंवित वनपाल, श्री.बबन अुंकुर् गायकवार् याुंची व सुंबुंवित वनपाल, 

श्री.रूकेर् काुंबळे याुंची महाराष्र नागरी सवेा (वर्स्तत व अवपल) वनयम, १९७९ अुंतगडत वनयम ८ अन्वय े

ववभागीय चौकर्ी सरुू करण्यात आली आह.े  

  पुंढरपरू सामावजक वनीकरण पररक्षेत्रार्ी सुंबुंवित वविानपररषदते उपवस्तथत केलेल्या लक्षवेिी 

सचूना क्र. ५०२ च े अनषुुंगान े मा.राज्यमुंत्री (वन)े याुंनी वविानपररषदते वदलेल्या आश्वासनानसुार 

वरीलिमाणे िाप्त तक्रारीची तसचे साुंगोला तालकु्यातील कामाुंची वररष्ठ अविकाऱ्यामािड त चौकर्ी मखु्य 

वनसुंरक्षक (वर्क्षण व िवर्क्षण), पणुे याुंच ेमािड त सरुू असनू ्याुंचा अहवाल अद्याप िवतक्षाविन आह.े 

(४) िकरणी चौकर्ी सरुू आह.े 
----------------- 

  

मराठा आरक्षणाचा अभ्यास िरुन वशर्ारस िरण्यासाठी  

मागासिगव आयोगाचे गठन िरण्याबाबत 
  

(२८) * १४५४९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, 

डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस 

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२७५२ ला वदनाांि         

९ माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्य मागासवगड आयोगाची वर्िारस घेऊन तयार केलेला व ववविमुंर्ळान ेएकमतान ेमुंजरू केलेला 

मराठा समाजाला आरक्षण दणेारा कायदा वदनाुंक ५ म,े २०२१ रोजी मा.सवोच्च न्यायालयान े रिबातल 

ठरवला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, वदनाुंक २५ माचड, २०२२ रोजी सभागहृात मागासवगड आयोगाच े लवकरच गठन केले 

जाईल, अस े आश्वासन मराठा आरक्षण ववषयक मा.मुंवत्रमुंर्ळ उपसवमतीच े अध्यक्ष तथा मा.सावडजवनक 

बाुंिकाम मुंत्री याुंनी वदले असनू सदरहू आश्वासनाची अद्याप पतूडता झालेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वर्ष्यवतृ्ती योजना, वजल्याच्या वठकाणी वसवतगहृ, अण्णासाहबे पाटील आवथडक मागास 

ववकास महामुंर्ळातिे आवथडक मदत या योजनाुंच ेकामही सुंथगतीन ेसरुु आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े मराठा 

आरक्षणाचा अभ्यास करुन वर्िारस करण्यासाठी मागासवगड आयोगाच े गठन करण्याबाबत कोणती 

कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) मराठा आरक्षण सामावजक आरक्षण असल्यान ेइतर मागास बहुजन कल्याण ववभागामािड त वववि व 

न्याय ववभागाच्या कायदरे्ीर सल्यानुंतर मराठा आरक्षणासाठी नवीन मागासवगड आयोग गठीत करण्यात 

येईल. 

(३) नाही. 

 अ) र्ासनाच्या उच्च व तुंत्र वर्क्षण ववभागामािड त आवथडकदृष्टया दबुडल घटकातील पात्र 

ववद्यार्थयाांसाठी राजषी छत्रपती र्ाहू महाराज वर्क्षण र्लु्क वर्ष्यवतृ्ती योजना राबववली जात आह.े 

 ब) वसवतगहृ:- उच्च व तुंत्र वर्क्षण ववभागा अुंतगडत असलेल्या र्ासकीय महाववद्यालयाुंना सुंलगन 

असलेली वसवतगहृ ेकायडरत आहते. 

 क) कें द्रीभतू िवेर् िकीयेद्वारे व्यावसावयक अभ्यास क्रमाुंना िवेर् घेणाऱ्या आवथडकदृष्टया मागास 

िवगाडतील ववद्यार्थयाांकरीता र्ॉ.पुंजाबराव दरे्मखु वसवतगहृ वनवाडह भत्ता योजना राबववण्यात येत आह.े 

 र्) अण्णासाहबे पाटील आवथडक मागास ववकास महामुंर्ळा मािड त खालील योजना राबववण्यात 

येत आह.े 

 १) वैयक्तीक कजड व्याज परतावा योजना 

 २) गट कजड व्याज परतावा योजना 

 ३) गट िकल्प कजड योजना  

(४) सद्य:वस्तथतीत कायडरत असलेल्या महाराष्र राज्य मागासवगड आयोगाच े अध्यक्षाुंची वनयकु्ती र्ासन 

अविसचूना वदनाुंक ३/०३/२०२१ अन्वये करण्यात आली. तसचे, र्ासन अविसचूना वदनाुंक 

१५/०६/२०२१ अन्वये सदर आयोगाची सदस्तयाुंची नामवनदवेर्त पध्दतीन ेवनवर् करण्यात आली. तथावप, 

मराठा समाजाच्या सामावजक व र्कै्षवणक मागसलेपणाची मावहती सुंकवलत करण्यासाठी/ अभ्यास 

करण्यासाठी एका नवीन आयोगाची स्तथापना करण्याबाबत कायदरे्ीर बाबी वविी व न्याय ववभागाकरू्न 

तपासनू घणे्यात येत आह.े सदरहू िकरणी वविी व न्याय ववभागाकरू्न अवभिाय अद्याप अिाप्त असनू त े

िाप्त झाल्यानुंतर नवीन मागासवगड आयोग गठीत करण्याबाबत पढुील कायडवाही करण्यात येईल. 

(५) िश्न उद ्भवत नही. 
----------------- 
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अिोला महानगरपावलिेतील िायवरत तसेच सेिावनिृत्त वशक्षिाांना  

सातव्या िेतन आयोगाच्या वशर्ारशी लागू िरण्याबाबत 
  

(२९) * १४७५० श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 

िराड, श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अकोला महानगरपावलका िर्ासनान े कायडरत वर्क्षक व सवेावनवतृ्त वर्क्षकाुंना सातव्या वेतन 

आयोगाच्या वर्िारर्ी लाग ू कराव्यात, यासाठी महानगरपावलका कायाडलयासमोर एक वदवसीय िरणे 

आुंदोलन करण्याचा इर्ारा ववववि वर्क्षक सुंघटनाुंनी र्ासनास वदला असल्याच े माह े मे, २०२२ च्या 

पवहल्या आठवर््यात वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वर्क्षक व सवेावनवतृ्त वर्क्षकाुंनी सातव्या वेतन आयोगाच्या वर्िारसीसह सहाव्या वेतन 

आयोगाची िलुंवबत दणेी आवण इतर मागण्या र्ासनाकरे् केल्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन अकोला महानगरपावलकेतील वर्क्षक व सवेावनवतृ्त 

वर्क्षकाुंना सातव्या वेतन आयोगाच्या वर्िारर्ी लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात 

येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े 

 (२) व (३) नगरववकास ववभागाच्या वदनाुंक ०२/०८/२०१९ व वदनाुंक २९/०८/२०१९ च्या र्ासन 

वनणडयान्वये वदलेल्या मागडदर्डक सचूनानसुार अकोला महानगरपावलकेतील अविकारी व कमडचारी याुंना 

सातवा वेतन आयोग लाग ू करण्यास मान्यता दणे्याबाबतचा िस्तताव अकोला महानगरपावलकेकरू्न 

र्ासनास वदनाुंक २९/०६/२०२२ च्या पत्रान्वये िाप्त झाला आह.े सदर िस्ततावाच्या अनषुुंगान े र्ालेय 

वर्क्षण व वक्रर्ा ववभागाकरू्न अवभिाय िाप्त करुन घेण्यात आले आहते. सदर िस्तताव र्ासनाच्या 

ववचारािीन आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

औरांगाबाद येथील राज्य उतपादन शुल्ि िायावलय तमारतीच्या  

िामाांच्या वनविदा प्रवक्रयेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(३०) * १४७६५ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम 

िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) औरुंगाबाद येथील दिू रे्अरी पररसरात राज्य उ्पादन र्लु्क कायाडलयाच्या इमारतीच्या कामाकरीता 

मागववण्यात आलेल्या रुपय ेसारे्नऊ कोटींच्या वनववदाुंमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच ेमाह ेम,े२०२२ मध्ये वा 

्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर वनववदाुंमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबतची चौकर्ी करण्याची मागणी लोकिवतवनिी 

व सामावजक कायडक्याांनी सवचव, बाुंिकाम ववभागाकरे् केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीत काय आढळून आले वा 

्यानषुुंगान ेसुंबुंवित दोषींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) खरे नाही. 

(२) होय खरे आह.े  

 लोकिवतवनिी याुंनी सदर कामाच्या वनववदािवक्रयते सादर केलेल्या कागदपत्राुंची चौकर्ी 

करण्याबाबत मागणी केली आह.े 

(३) व (४) लोकिवतवनिी याुंच्या मागणीच्या अनषुुंगान े कागदपत्राुंची पनूि तपासणी केली असनू सदर 

कामाच्या वनववदािवक्रयेत सादर केलेली कागदपत्र े वनववदतेील अटी व र्तीच े पतूडता करीत असल्याच े

आढळून आले. ्यानसुार सदर वनववदबेाबत पढुील कायडवाही िगतीत आह.े 
 

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

म्हाडा िायावलयातील पदभरतीसाठी झालेल्या परीके्षत गैरप्रिार झाल्याबाबत 
  

(३१) * १४७९८ श्री.अरुण लाड : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२५३६ ला वदनाांि ५ माचव, २०२२ रोजी 

वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय उप मुख्यमां्ी  पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) म्हार्ा िाविकरणातील ताुंवत्रक/ अताुंवत्रक सुंवगाडतील पद भरतीची परीक्षा म.ेजीए.सॉफ्टवेअर 

टेक्नॉलॉजी िा.वल. या कुं पनीमािड त वदनाुंक १२ वर्सेंबर, २०२१ पासनू घेण्यात येणार होती, तथावप, 

कुं पनीच ेसुंचालक र्ॉ.वितीर् दरे्मखु याुंनी गोपवनयतचेा भुंग केल्यामळेु ्याुंना व अन्य दोन साथीदाराुंना 

पणुे सायबर पोलीसाुंनी वदनाुंक ११ वर्सेंबर, २०२१ रोजी अटक केली व ्याुंच्याववरुध्द िौजदारी गनु्हा 

दाखल करण्यात आला असनू सदर कुं पनीला काळ्या यादीत टाकण्याबाबतची सरुु असलेली कायडवाही 

पणूड झाली आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्य र्ासनाच्या म्हार्ाच्या कायाडलयात नोकर भरतीसाठी झालले्या परीक्षेत गैरिकार 

झाल्यािकरणी वकती दोषींना अटक करण्यात आली आह,े 

(३) असल्यास, या स्तपिाड परीक्षा वगड चालकाुंचा समावेर् आह ेकाय, वकती वगड चालकाुंना अटक करण्यात 

आली आह,े 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े राज्यातील 

खाजगी स्तपिाड परीक्षा वगाडवर वनयुंत्रण ठेवण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय. 

 र्ासन वनणडय वदनाुंक ०३/०३/२०२२ अन्वये म.े जीए सॉफ्टवेअर टेक्नालॉजी िा. वल. या कुं पनीस 

काळ्या यादीत टाकण्यात आले आह.े 

(२) सायबर पोलीस स्तटेर्न, पणुे र्हर ग.ुर.क्र. ५५/२०२१ या गनु्यामध्ये अद्यापपयांत एकूण १२ आरोपींना 

अटक करण्यात आली आह.े 
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(३) व (४) सायबर पोलीस स्तटेर्न, पणुे र्हर याुंनी म्हार्ास सादर केलेल्या अहवालानसुार िस्तततु िकरणी 

४ वगड चालकाुंना व एकूण १२ आरोपींना अटक करण्यात आली आह.े  

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

मुांबईतील विमानतळ पररसरातील एअरपोटव र्नेलिावसयाांच्या  

तमारतीचा पुनविविास िरण्याबाबत 
  

(३२) * १४१५६ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुुंबईतील ववमानतळ पररसरातील ववलेपाले, साुंताकुझ, कुलाड आवण घाटकोपर या वठकाणच्या 

एअरपोटड िनलेवावसयाुंच्या सारे्चारर् ेइमारतीचा पनुववडकास रखर्ला असल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये वा 

्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू पररसरातील “एअरपोटड िनले” वावसयाुंना चार ते नऊ इतके अवतररक्त चटई क्षेत्रिळ 

दणे्याचा िस्तताव मुुंबई महापावलकेन ेदोन वषाडपवूी नगरववकास ववभागाला पाठवनू याबाबत अद्याप वनणडय 

झाला नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नगरववकास ववभागाकरू्न पनुववडकास सुंदभाडतील वनयमावली िलुंवबत राहण्याची कारण े

काय आहते, 

(४) असल्यास, मुुंबई उपनगरातील ववलेपाले, अुंिरेी, साुंताकुझ, कुलाड व घाटकोपर येथे अविकृत घरात 

राहणाऱ् या आवण ववमानतळाच्या िनले (हवाईमागड) मध्ये पनुववडकासाच्या िवतक्षेत असलेल्या २० लाख 

रवहवाश्याुंसाठी ससे इमारतीच्या ितीवर नगरववकास ववभागान ेपनुववडकासाचा आराखर्ा तयार केला 

आह ेकाय, सदर आराखर््याच ेस्तवरुप काय आह,े ्याच्या अुंमलबजावणीची सद्यःवस्तथती काय आह,े 

(५) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेइमारतीचा जलद 

गतीन ेपनुववडकास करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े  

(६) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) पनुववडकास रखर्ला अर्ी बाब नाही. 

 बहृन्मुुंबई महानगरपावलका क्षेत्रातील फ़नले झोनसह इतर क्षेत्रातील इमारतींचा पनुववडकास 

करण्याबाबतचा िस्तताव ववकास वनयुंत्रण व िो्साहन वनयमावली-२०३४ मिील तरतदूींना अविन राहून 

सादर केल्यास महापावलकेच्या सुंबुंवित इमारत िस्तताव ववभागाकरू्न सदरहू िस्तताव मुंजरू करण्यात येतात. 

तथावप, बहृन्मुुंबईमिील छत्रपती वर्वाजी महाराज ववमानतळावरील ववमानाुंच्या उर््र्ाणाच्या सरुक्षकेरीता 

एअरपोटड फ़नले झोन मिील इमारतींवर उुंचीच े वनबांि घालण्यात आले असल्यान ेसदरहू क्षेत्रातील जनु्या 

इमारतींच्या पनुववडकासात पणूड क्षमतेन े(बेवसक + विवमयम एफ़एसआय + वटर्ीआर) परवानगीयोगय सुंपणूड 

क्षेत्राचा वापर करून पनुववडकास करणे र्क्य होत नाही, ही वस्ततवुस्तथती आह.े  

(२), (३), (४) व (५) ववमानतळ पररसरातील एअरपोटड फ़नले झोन मिील जनु्या इमारतींच्या 

पनुववडकासाबाबत बहृन्मुुंबई महानगरपावलकेन े वदनाुंक ०९/०९/२०२१ रोजीच े पत्राद्वारे र्ासनास िस्तताव 

सादर केला आह.े महापावलकेच्या सदरहू िस्ततावाच ेअनषुुंगान ेसुंचालक, नगर रचना, महाराष्र राज्य, पणुे 

याुंच े वदनाुंक ३०/१२/२०२० रोजीच ेपत्राद्वारे अवभिाय/अहवाल िाप्त झाले असनू ्यामध्ये महापावलकेन े
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सादर केलेला िस्तताव उवचत नसल्याबाबत कळववले आह.े तसचे, महापावलकेचा िस्तताव व सुंचालक, 

नगररचना याुंनी अवभिायामध्ये पनुववडकासाबाबत सचुववलेला पयाडय यामध्ये एकवाक्यता नसनू एक वववर्ष्ट 

िस्तताव वस्तवकारावा अर्ी बाब नाही.  

 तथावप, बहृन्मुुंबई क्षेत्रातील उुंचीच ेवनबांि असलेल्या एअरपोटड िनले झोन मिील जनु्या इमारतींचा 

पनुववडकास ससुय व्हावा याकरीता वनयमावलीमध्ये वववर्ष्ट तरतदू करणे तसचे अर्ा िकारे इतर वनबांि 

असल्यामळेु पनुववडकासास अर्थळा येत असलेल्या क्षते्राचा पनुववडकास करणे र्क्य होण्याकरीता बहृन्मुुंबई 

ववकास वनयुंत्रण व िो्साहन वनयमावली-२०३४ मध्ये स्तवतुंत्र तरतदू अुंतभूडत करणेची बाब र्ासनाच्या 

ववचारािीन आह.े 

(६) लाग ूनाही. 
----------------- 

  

सोलापूर-बाशी मागावचे मजबुतीिरण आवण रुां दीिरण िरण्याबाबत 
  

(३३) * १४३३७ श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि 

उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सोलापरू-बार्ी मागाडकरीता वन ववभागाच्या ताब्यातील जवमनींच े भसूुंपादन झाले नसल्यान े सदरहू 

मागाडवरील नान्नज, राळेरास व पानगाव या ४.५ वक.मी. रस्त्याच ेमजबतुीकरण आवण रुुं दीकरणाच ेकाम 

रखर्ल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास एकूण ४.५ वक.मी रस्त्यासाठी ७ हके्टर वनखा्याच्या जवमनीच ेसुंपादन करणे आवश्यक 

असनू सदर भसूुंपादनासाठी आवश्यक जवमनीच्या बदल्यात सावडजवनक बाुंिकाम ववभागान ेवन ववभागास 

दऊे केलेल्या ७ हके्टर जवमनीवर अवतक्रमण असल्यान ेवन ववभागान ेउपरोक्त रस्त्याला परवानगी नाकारली 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेवन ववभागाच्या 

ताब्यातील जवमनींच ेभसूुंपादन करुन रखर्लेल्या मागाडच ेमजबतुीकरण व रुुं दीकरण करण्यासुंदभाडत कोणती 

कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ?  
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१), (२) व (३) माचड २०२२ मध्ये राळेरास व पानगाव तसचे मे, २०२२ मध्ये नान्नज 

येथील रस्त्याच ेकामाकरीता अवस्तत्वातील ७.५ मी. रुुं दीमध्ये काम करण्यात वन ववभागाची परवानगी िाप्त 

झाल्यानुंतर रस्त्याच े रुुं दीकरण न करता अवस्तत्वातील ७.५ मीटर रुुं दीमध्ये मजबतूीकरणाच े काम पणूड 

करण्यात आले आह.े 

सद्य:वस्तथतीत सदर रस्तता वाहतकुीकरीता सवुस्तथतीत आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

निी मुांबई महानगरपावलिेच्या शाळाांमध्ये सीसीटीव्ही िॅमेरे बसविण्याबाबत 
  

(३४) *
 १३७९५ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, 

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय:- 
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(१) नवी मुुंबई महापावलकेच्या ७४ र्ाळाुंच्या िर्स्तत इमारतीमध्ये सरुक्षेच्या उपाययोजना करण्याकरे् 

र्ासनाच ेदलुडक्ष होत असल्यान ेहजारो ववद्यार्थयाांची सरुक्षा िोक्यात आली असल्याच ेमाह ेमे, २०२२ च्या 

र्वेटच्या आठवर््यात वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ववद्यार्थयाांच्या सरुक्षेच्या दृष्टीन े र्ाळाुंच्या इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही बसववण्याकरीता चार 

वषाडपवूी महासभेन ेमान्यता दवेनूही अद्यापही सीसीटीव्ही न बसववण्याची कारणे काय आहते, 

(३) असल्यास, महानगरपावलका र्ाळाुंमिील वर्पाई आवण सरुक्षा रक्षकाुंना अद्याप गणवेर् ही वदले 

नाहीत, ह ेही खरे काय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े र्ाळाुंच्या 

इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमरेे बसववण्यासह र्ाळाुंमिील वर्पाई आवण सरुक्षारक्षक याुंना गणवरे्, 

ओळखपत्र व इतर आवश्यक सािनसामगु्री उपलब्ि करुन दणे्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) नवी मुुंबई महानगरपावलकेच्या सवड िाथवमक व माध्यवमक र्ाळेच्या इमारतींमध्ये, र्ाळेच्या आवारात 

व िवेर्द्वारावर सी.सी.टी.व्ही. बसववणे व दखेभाल व दरुूस्तती करण ेया कामाकरीता सन २०१८-१९ पासनू 

७ वेळा वनववदा िवसध्द करण्यात आल्या आहते. तथावप, सदर वनववदाुंना वनववदाकाराुंकरू्न वमळणारा 

अल्प िवतसाद व कोववर्-१९ च्या िादुडभाडवामळेु वनववदा िवक्रयेस ववलुंब झाला, ही वस्ततवुस्तथती आह.े 

तथावप, सध्या वदनाुंक १०/०५/२०२२ रोजी वनववदा मागववण्यात आल्या असनू, वनववदाकाराुंकरू्न 

सादर केलेल्या कागदपत्राुंची ताुंवत्रक छाननी करण्याची िवक्रया सरुू असल्याच ेनवी मुुंबई महानगरपावलकेन े

कळववले आह.े 

(३) व (४) ह ेखरे नाही. 

 नवी मुुंबई महानगरपावलका र्ाळाुंमिील वर्पाई व सरुक्षा रक्षकाुंसाठी नवी मुुंबई महानगरपावलका 

वर्क्षण ववभागाुंतगडत वनववदा िवक्रयेद्वारे बहुउिरे्ीय कामगार परुवठा करण्यात यतेो. ्यानसुार 

कुं त्राटदारामािड त सुंबुंविताुंना गणवेर् व ओळखपत्र परुववले आहते. 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यात पांतप्रधान आिास योजना प्रभािीपणे राबविण्याबाबत 
  

(३५) * १३६५२ श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय उप मुख्यमा्ं ी  पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यात पुंतििान आवास योजनेंतगडत १० लाख ३३ हजार ८७४ घरे मुंजरू झाली असनू यापकैी 

ि्यक्षात केवळ १ लाख १० हजार २१५ घरे बाुंिनू पणूड झाली असनू उवडररत काम ेिलुंवबत असल्याच ेमाह े

म,े २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, पुंतििान आवास योजनते एिएसआय सारख्या सवलती वमळत असल्यान े ववकासक 

िकल्प मुंजरू करुन घेवनू ि्यक्षात योजनचेी काम ेपणूड कररत नसल्याचहेी वनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पुंतििान योजनसे मदुतवाढ वदली असल्यान ेिकल्पाची काम ेसुंथगतीन ेसरुु आहते, सदरहू 

िकल्पाची काम े वववहत मदुतीत पणूड होण्याच्या दृष्टीन ेर्ासनान ेकोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े सदरहू कामाची सद्यः वस्तथती काय आह,े 

(४) असल्यास, सदर योजनेंतगडत बाुंिण्यात येणारी घरे र्हरापासनू, गावापासनू दरू असनू तेथे आवश्यक 

्या सवेा सवुविा उपलब्ि नसल्यामळेु ही घरे ववकली जात नसल्याच े वनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन राज्यातील गरीब व गरज ू नागररकाुंना पुंतििान 

आवास योजनेंतगडत स्तवस्तत दरात घरे वमळण्यासाठी सदर योजना राज्यात िभावीपणे राबववण्याबाबत 

कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) महाराष्र राज्याकरीता ििानमुंत्री आवास योजना (नागरी) अुंतगडत घटक क्र.१ 

(ISSR), घटक क्र.३ (AHP) आवण घटक क्र.४ (BLC) खाली एकूण १,५५० िकल्पाुंतगडत 

१२,००,९५९ (१०,६१,५२४ EWS) घरकुलाुंना वदनाुंक १ ऑगस्तट, २०२२ पयांत कें द्रीय स्ततरीय सवमतीची 

मुंजरुी िाप्त आह.े सदर योजनचे्या घटक क्र.१, ३ आवण ४ खाली अद्यापपयांत ७७,४१९ घरकुलाुंच े

बाुंिकाम पणूड झाले असनू १,९१,६३२ घरकुलाुंच ेकाम िगतीपथावर आह.े 

  तसचे ििानमुंत्री आवास योजना (नागरी) अुंतगडत घटक क्र.२ मध्ये राज्यात एकूण ५,०२,०६५ 

लाभार्थयाांना घरकुलाुंसाठी (NHB मािड त) अनदुान ववतरीत करण्यात आले असनू, सदर घरकुलाुंच ेकाम 

िगतीपथावर आह.े 

(२) सदर योजनचे्या मादडदर्डक सचूनानसुार ििानमुंत्री आवास योजनखेाली घरकुल वनवमडती िकल्प 

राज्यातील ्या-्या नागरी क्षेत्रात अनजेु्ञय चटई क्षेत्रिळ (FSI)गवृहत िरून घरकुल वनवमडतीच े सववस्ततर 

िकल्प अहवाल (DPR) राज्यातील अुंमलबजावणी युंत्रणाुंकरू्न राज्य र्ासन व कें द्र र्ासनाच्या 

सवमतीकरे् मुंजरुीकरीता पाठववले जातात. ्यािमाणे सवमतीकरु्न मुंजरुी दणे्यात येते. 

  सदर योजनेंतगडत AHP-PPP/ ISSR घटकाुंखाली काही नागरी र्हरामध्ये घरकुल वनवमडती 

पणूड्वाच्या टप्प्यावर असनू उवडरीत नागरी र्हराुंमिील िकल्पातील काही घरकुलाुंच्या जवमनीचा वाद, 

अवतक्रमण, बाुंिकाम नकार्ाुंना मुंजरुी नसणे इ्यादी कारणास्ततव घरकुल वनवमडतीच े काम ि्यक्ष सरुू 

झालेले नाही, ही वस्ततवुस्तथती आह.े 

(३) ििानमुंत्री आवास योजनेंतगडत मुंजरुी वमळालेली काम ेसरुू करण्यात आली होती, परुंत ुमध्युंतरीच्या 

काळात कोवीर्-१९ महामारीमळेु कामाुंच्या िगतीवर पररणाम झालेला आह.े ्यामळेु योजना ि्यक्षात पणूड 

होण्यास ववलुंब होत आह.े 

  सावडजवनक -खाजगी भागीदारी त्वावरील बऱ्याचश्या िकल्पातील सदवनकाुंना मागणी नसण,े 

जवमनीचा वाद-वववाद असणे, नकार्ाुंना मुंजरुी नसणे इ्यादी कारणाुंमळेु ववलुंब होत असल्याच ेवदसनू येते. 

तरी सदर योजनखेालील मुंजरू िकल्प कें द्रान े वदलेल्या वववहत मदुतीत पणूड होण्याच्या दृष्टीन े सवड 

अुंमलबजावणी युंत्रणाुंना वेळोवेळी सवुचत करण्यात यते आह ेव िगतीबाबत पाठपरुावा करण्यात येत आह.े 
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(४) ििानमुंत्री आवास योजनतेील घरकुलाुंच ेसववस्ततर िकल्प अहवाल (DPR) ह ेपररपणूडरर्या कें द्रीय 

सुंवनयुंत्रण सवमतीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतात. यामध्ये सदर िकल्पाुंच े वठकाण, परुववण्यात 

येणाऱ्या सोयी-सवुविा इ्यादी गोष्टी नमदु केलेल्या असतात. या सवड गोष्टींचा ववचार झाल्यानुंतर ्यास 

मान्यता वमळते.खाजगी त्वावर राबववण्यात येणाऱ्या (AHP-PPP अुंतगडत) िकल्पाुंना आवश्यक सोयी-

सवुविा ववकासकामािड त उपलब्ि करून वदल्या जातात. योजनचे्या वठकाणानसुार सदवनकाुंना कमी-जास्तत 

िमाणात मागणी येते. 

(५) ििानमुंत्री आवास योजन े खाली सुंयकु्त भागीदारी (J.V.) अुंतगडत घरकुल वनवमडतीकरीता र्ासनान े

वदनाुंक ११/०९/२०१८ रोजी वनगडवमत केलेल्या र्ासन वनणडयातील त्व/े वनकषािमाणे जमीन मालकास 

खालील िमखु सवुविा /लाभ अुंतभुडत आहते. 

 सुंयकु्त भागीदारी (Joint Venture) िोरणाुंतगडत पात्र गहृ िकल्पाुंना मोजनी र्लु्कात ५०% सटु 

दणे्यात आली आह.े 

ििानमुंत्री आवास योजनेंतगडत आवथडकदृष््टया दबुडल घटक व अल्प उ्पन्न घटकातील पात्र 

लाभार्थयाांना पवहल्या दस्ततास केवळ रूपये १०००/- मदु्राुंक र्लु्क आकारण्यात येत. 

कें द्र र्ासनाच्या मागडदर्डक सचुना व वदनाुंक ०९/१२/२०१५ च्या र्ासन वनणडयानसुार लाभार्थयाांना 

कें द्र र्ासनाच ेव राज्य र्ासनाच ेअनकु्रम ेरूपये १.५० लक्ष व रूपये १ लक्ष इतके अनदुान दणे्यात येते. 

सुंयकु्त भागीदारी िोरणाुंतगडत पात्र गहृिकल्पाुंना रवहवार्ी क्षेत्रात २.५ चटई क्षेत्रिळ वनदरे्ाुंक तर 

हरीत क्षेत्रात १ चटई क्षेत्रिळ वनदरे्ाुंक अनजेु्ञय करण्यात आला आह.े 

सुंयकु्त भागीदारी िोरणाुंतगडत पात्र गहृिकल्पाुंना ववकास र्लु्कात सटु इ्यादी सवलती / लाभ राज्य 

र्ासनान ेवदलेले आहते. 

सुंयकु्त भागीदारी िोरणाुंतगडत बाुंिलेल्या घरकुल ववक्रीतनु िाप्त रकमपेकैी खाजगी भागीदाराुंचा / 

जमीन मालकाुंचा वहस्तसा हा र्ासनान ेवदनाुंक ११/०९/२०१८ रोजीच्या र्ासन वनणडयानसुार ठरवनू वदलेल्या 

सतु्रानसुार वनवित केला आह.े 

(६) िश्नच उद ्भवत नाही. 
 

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

  

चांद्रपूर िनवििास महामांडळ, बल्लारपूर िायावलयाांतगवत बाांबू  

िटाईच्या िामामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(३६) * १४३६९ श्री.अवभवजत िांजारी : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२४४९ ला वदनाांि ५ माचव, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िने मा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) चुंद्रपरू वनववकास महामुंर्ळ, बल्लारपरू कायाडलयाुंतगडत कन्हाळगाुंव वनपररक्षेत्रात सन २०१५-२०१६ 

व २०१६-२०१७ या वषाडत सागवान कटाई व बाुंब ूवनष्कासनाची काम ेकरण्यात आली आहते, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सदर कामाकरीता काम करणाऱ्या मजरुाुंपके्षा अविक मजरु सुंख्या दाखववण्यात आली 

तसचे अविक मालाची कटाई दाखवनू ववक्रीकरीता कमी माल पाठवनू र्ासनाच्या करोर्ो रुपयाुंचा अपहार 

झाल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, सदर अपहार िकरणी वदनाुंक १७ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी बल्लारपरू पोलीस ठाण्यात 

गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू सदरहू गनु्याचा तपास / कायडवाही पणूड झाली नाही, ह ेही खरे आह े

काय,  

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन चुंद्रपरू वनववकास महामुंर्ळ, बल्लारपरू 

कायाडलयाुंतगडत बाुंब ू कटाईच्या कामामध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या सुंबुंवित दोषी अविकाऱ् याुंवर कोणती 

कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३) व (४) महाराष्र वन ववकास महामुंर्ळ मयाडवदत, चुंद्रपरू 

िदरे्ाच्या िर्ासकीय वनयुंत्रणाखाली असलेल्या मध्य चाुंदा वन िकल्प ववभाग, बल्लारर्ाह अुंतगडत सन        

२०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ या तीन वषाडत कन्हाळगाव व इतर वनपररक्षेत्रातील ववववि 

कुपातनू वनोपज वनष्कासनाची काम े करण्यात आली आहते. वनष्कासन कामामध्ये मोठ्या िमाणात 

अवनयवमतता झाली असल्याच े वषड २०१७ मध्ये वनदर्डनास आले. सदर िकरणी सवडकष चौकर्ी 

केल्यानुंतर वन ववकास महामुंर्ळाला रुपय े१,९९,४७,८८६,/- इतके आवथडक नकुसान झाल्याच ेवनष्पन्न 

झाले आह.े या नकुसानीस त्कावलन ववभागीय व्यवस्तथापक, सहाय्यक व्यवस्तथापक, वनपररक्षेत्राविकारी 

वनपाल व वनरक्षक अस े एकूण २१ अविकारी/कमडचारी याुंचवेर जबाबदारी वनवित करण्यात आली 

आह.े यामध्ये श्री.पी.एन.वाघ, त्कावलन सहाय्यक व्यवस्तथापक/ववभागीय व्यवस्तथापक याुंच े

कालाविीतील म्हणजे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मिील नकुसानीची रक्कम रुपये १,६३,९५,७६६/- 

इतकी आह.े सदर िकरणात झालेली अवनयवमतता व भ्रष्टाचार िकरणी श्री.पी.एन.वाघ व इतर सुंबुंवित 

अविकारी/कमडचारी याुंचवेर िौजदारी िवक्रया सरुु करण्यासाठी वजल्हा पोलीस अिीक्षक, चुंद्रपरू 

याुंच्याकरे् तक्रार दाखल करण्यात आली आह.े ्या अनषुुंगान ेश्री.पी.एन.वाघ व इतर अविकारी/कमडचारी 

याुंचवेवरुध्द भारतीय दुंर् सुंवहता १८६० चे कलम ४०९, ४६६, ४७१ व ३४ अन्वये FIR NO. ११६८, 

वदनाुंक १७/१०/२०२१ रोजी बल्लारर्ाह पोलीस ठाणेत दाखल करण्यात आला आह.े या अनषुुंगान े

श्री.पी.एन.वाघ याुंना वदनाुंक ०४/०१/२०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती व वदनाुंक 

०४/०४/२०२२ रोजी ्याुंची जावमनावर सटुका करण्यात आली आह.े तसचे या िकरणी श्री.वजतेंद्र 

िमडराव मर्ावी, वनरक्षक याुंनाही वदनाुंक १३/०१/२०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती व वदनाुंक 

१६/०४/२०२२ रोजी ्याुंची जावमनावर सटुका करण्यात आली आह.े पढुील कायडवाही पोलीस 

ववभागामािड त सरुु आह.े 

 या िकरणी सुंबुंवित ववभागीय व्यवस्तथापक, सहाय्यक व्यवस्तथापक, वनपररक्षेत्र अविकारी, 

वनपाल व वनरक्षक अस ेएकूण २१ अविकारी/कमडचारी याुंच्यावर रक्कम रुपये १,९९,४७,८८६/- बाबत 

जबाबदारी वनवित करण्यात आली आह.े तसचे एकूण १९ अविकारी/कमडचारी याुंच्याववरुध्द 

वर्स्ततभुंगववषयक कारवाईदखेील सरुु करण्यात आली आह.े 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 

 
----------------- 
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रेगुठा (ता.वसरोंचा, वज.गडवचरोली) पररसरातील नागररि  

प्राथवमि गरजाांपासून िांवचत असल्याबाबत 
  

(३७) * १४८८० श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, 

डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) रेगठुा (ता.वसरोंचा, वज.गर्वचरोली) पररसरातील २० गावातील नागररकाुंपयांत र्ासनाच्या कोण्याच 

योजना पोहोचल्या नसल्यामळेु नागररकाुंना िाथवमक गरजाुंपासनू वुंवचत रहावे लागत असल्याच्या तक्रारी 

नागररकाुंनी र्ासनाकरे् वारुंवार केल्याच ेवदनाुंक १५ एविल, २०२० रोजी वा ्यासमुारास वनदर्डनास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्याच्या सीमवेरील रेगठुा पररसरातील कोतापल्ली ते तेलुंगणातील वेमनपल्ली या दोन 

गावाुंना जोर्णारा पलू िाणवहता नदीवर उभारण्याबाबत गावकऱ्याुंनी केलेल्या मागणीनसुार दोन्ही 

राज्यातील अविकाऱ्याुंनी तीन ते चार वेळा ्या वठकाणी भेटी दऊेन नकार्ावर पाहणी करुनही अद्याप 

नदीवर पलू बाुंिण्याबाबत कोणतीही कायडवाही केली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर दोन्ही राज्यातील गावाुंदरम्यान कोणताही रस्तता व पलू नसल्यामळेु गावकऱ्याुंना 

िाणवहता नदीतनू छोट्या होर्ीमिनू जीवघेणा व िोकादायक िवास करावा लागत आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े राज्यातील 

अविकाऱ्याुंनी केलेल्या पाहणीनसुार िाणवहता नदीवर पलू बाुंिण्याबाबत व गावागावादरम्यान 

जोर्रस्त्याुंसह िमखु रस्तते बाुंिण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) ह ेखरे नाही. या पररसरात राज्य क्षेत्रामािड त RCPLWEA अुंतगडत नरवसुंहापल्ली 

ते ववठलरावपठेा, रामन्नापठेा नरवसुंहपल्ली वभमरम रेगठुा ग्रा.मा.९५ व रामन्नापठेा वपरवमर्ा ग्रा.मा.८४ या 

रस्त्याच ेखर्ीकरण करण्यात आले आह.े वचकेला पोचमागाडच ेर्ाुंबरीकरण दखेील करण्यात आले आह.े 

(२) ह ेखरे नाही.  

(३) होय. सदर वठकाणी काही अुंर्ी र्ोंगयाद्वारे नागरीक िवास करतात. 

(४) व (५) िश्नाुंवकत वठकाणी रस्तता व पलुाच े बाुंिकाम करण्याच े काम वनकष, मुंजरूी व वनिी 

उपलब्ितचे्या अिीन राहून हाती घेण्याच ेवनयोजन राहील. 
----------------- 

  

महारेरािडून व्यपगत झालेल्या गृहवनमावण प्रिल्पाांबाबत 

  

(३८) * १४६२६ श्री.सवुनल वशांदे : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२६५१ ला वदनाांि २३ माचव, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय उप मुख्यमां्ी  पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) महाराष्र स्तथावर सुंपदा वनयामक िाविकरणाकरे् (महारेरा) सन २०१७ ते २०२२ मध्ये नोंदणी झालेल े

एकूण ४४८३ गहृिकल्प व्यपगत झाल्यामळेु महारेराकरू्न सिुाररत यादी जाहीर झाली आह,े ह ेखरे आह े

काय, 
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(२) असल्यास, सन २०२२ मध्ये पवहल्या दोन मवहन्यात वकती गहृिकल्प व्यपगत झाले आहते, व्यपगत 

झालेल्या गहृिकल्पातील रेरा कायद्यानसुार महारेरा नोंदणीकृत गहृिकल्प वववहत मदुतीत पणूड न होण्याची 

कारणे काय आहते, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेसदर िकल्पात 

ज्याुंनी घराुंसाठी ववकासकाकरे् पसै े भरले आहते ्याुंच्या परै्ाची वसलूी होण्याच्या दृष्टीन े कोणती 

कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) सन २०२२ मध्ये पवहल्या दोन मवहन्यामध्ये १५१ िकल्प व्यपगत झाले आहते. 

 कोव्हीर्-१९ च्या महामारीमळेु सुंपणूड दरे्ात काही काळ बुंदी असण,े मजरुाुंचा व बाुंिकाम 

सावह्याचा तटुवर्ा, अवथडक चणचण इ. अर्चणींमळेु गहृिकल्प वववहत कालाविीत पणूड झाले नाहीत. 

(३) याबाबत महाराष्र स्त थावर सुंपदा वनयामक िाविकरण स्ततरावर पढुील आवश्यक ती कायडवाही सरुू 

आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

भांडारा वजल्यातील बरुड िामगाराांना चाांगल्या प्रतीच्या बाांबूचा पुरिठा िरण्याबाबत 
  

(३९) * १४५६५ डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय िने मा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) भुंर्ारा वजल्यात बरुर् कामगार वहरव्या बाुंबपूासनू कलाकुसरीच्या ववववि वस्तत ुतयार करुन उदरवनवाडह 

चालववत असतात, परुंत ुवनववभागामािड त बरुर् कामगाराुंना बाररक स्तवरुपाचा वनकृष्ट दजाडचा बाुंब ूपरुवठा 

करण्यात येत असल्यामळेु बरुर् कामगाराुंवर उपासमारीची वेळ आल्याच े माह े मे, २०२२ मध्ये वा 

्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वनववभागातील बाुंब ू वाटप करणारे अविकारी स्तवत:च्या आवथडक िायद्यासाठी 

चाुंगल्या/उत्तम ितीचा बाुंब ूठेकेदार व र्तेकऱ्याुंना ववकत असल्याची तक्रार बरुर् कामगाराुंनी र्ासनाकरे् 

केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी स्तथावनक लोकिवतवनिींनी र्ासनाकरे् तक्रार करुन बरुर् कामगाराुंना दणे्यात 

येणारा बाुंब ूइतराुंना दणे्यात येऊ नये, अर्ी मागणी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) ह ेखरे नाही, भुंर्ारा वनववभागाुंतगडत ५१३ नोंदणीकृत बरुर् कुटुुंब आहते. या 

कुटुुंबाुंना र्ासन िोरणानसुार वनस्ततार दरािमाणे परुवठा करण्यात यतेो. 

 भुंर्ारा वनववभागामािड त माचड, २०२२ ते मे, २०२२ पयांत ५४,९५४ नग बाुंबचुी वनस्ततार दरािमाणे 

बरुर् व्यावसायकाुंना ववक्री करण्यात आली. वाटप केलेल्या बाुंबचूी सरासरी लाुंबी ४/५ मीटर तसचे 

गोलाई १५/१८ समेी परुवठा करण्यात आला आह.े 
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 सदर ववक्री झालेल्या बाुंबपुकैी कुठलाही बाुंब ूहा वनकृष्ट दजाडचा असल्याबाबत कोणतीही तक्रार 

िाप्त झालेली नाही. 

(२) ह े खरे नाही, बरुर् वगळून इतर व्यक्ती वकुं वा व्यावसावयकाुंना िामखु्यान े बाुंबचूी ववक्री Online       

E-Auction िणाली मािड त केली जाते. तरी सदर िवक्रया पारदर्डक व िवतस्तपिाड् मक असनू कुठल्याही 

अनवुचत िकरणास वाव नाही. तसचे अर्ी कोणतीही तक्रार उपवनसुंरक्षक, भुंर्ारा वकुं वा वररष्ठ पातळीवर 

िाप्त झालेली नाही. 

(३) व (४) अर्ी कोणतीही मागणी स्तथावनक लोकिवतवनिीकरू्न उपवनसुंरक्षक, भुंर्ारा वकुं वा वररष्ठ 

पातळीवर झालेली नाही. 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

ठाणे-घोडबांदर रस्तयािरील उवनत मावगविा उभारणीचे िाम िरण्याबाबत 

  

(४०) * १३६४० श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम 

(सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ठाणे ते घोर्बुंदर रस्तता दोन मावगडकाुंचा असनू या महामागाडवरुन गजुरात राज्याकरे् व जे.एन.पी.टी. 
करे् जाणाऱ्या अवजर् वाहनाुंची वदडळ असल्यान े िवार्ाुंना वाहतकु कोंर्ीचा त्रास सहन करावा 
लागत असल्याच े वदनाुंक १३ म,े २०२२ रोजी वा ्यासमुारास वनदर्डनास आल ेआह,े ह ेखरे आह े
काय, 

(२) असल्यास, ठाण-ेघोर्बुंदर रस्त्यावर उन्नत मावगडका उभारणीच ेकाम िस्तताववत करण्यात आले आह,े 

सदरहू उन्नत मागीकेच ेथोर्क्यात स्तवरुप काय आह,े ्यासाठी वकती रुपयाुंचा खचड अपवेक्षत आह,े सदरहू 

उन्नत मागीकेच ेकाम वकती कालाविीत पणूड करण्याच ेर्ासनाच ेवनयोजन आह,े 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े ठाण-ेघोर्बुंदर 

रस्त्यावरील उन्नत मावगडका उभारणीच ेकाम करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) अुंर्त: खरे आह.े 

 वदनाुंक १३ म,े २०२२ पवूीच ठाणे ते घोर्बुंदर रस्तता या महामागाडवरुन गजुरात राज्याकरे् व 

जे.एन.पी.टी. करे् जाणाऱ्या अवजर् वाहनाुंची वदडळ असल्यान ेिवार्ाुंना वाहतकू कोंर्ीचा त्रास सहन 

करावा लागत असल्याच ेवनदर्डनास आल्यामळेु ठाणे त ेघोर्बुंदर मागाडवर साखळी क्रमाुंक वक.मी.०/०० 

ते वक.मी. ४/४०० या अवस्तत्वातील चार पदरी रस्त्यावर उन्नत मागड बाुंिण्यासाठी DFBOT (सुंकल्पन-

ववत्त परुवठा-बाुंिा-वापरा-हस्तताुंतरीत करा) या त्वावर र्ासन वनणडय क्रमाुंक खाक्षेस-

२०१५/ि.क्र.४१५/रस्तते-८, वदनाुंक २४/११/२०१७ अन्वय े रुपय े ६६७.३७ कोटी इतक्या रकमसे 

िर्ासकीय मान्यता वदलेली आह.े  
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(२) होय, स्तवरुप खालीलिमाणे आह.े 
 

१.  ४+४ at grade road from Ch. ०+००० to Ch. ०+४०० 

२.  ४+४ lanes approach road without slip road from Ch. ०+४०० to Ch. १+५०० 

३.  ३+३ lanes elevated road with २+२ lane slip roads from Ch. १+५०० to Ch. २+२०० 

४.  ४+४ lanes elevated road without slip road from Ch. २+२०० to Ch.२+४०० 

५.  ३+३ lanes with २+२ lanes slip roads from Ch. २+४०० to Ch. ३+४०० 

६.  ४+४ lanes without slip road from Ch. ३+४०० to Ch.४+३०० 

७.  ३+३ lanes with २+२ lanes slip roads from Ch. ४+३०० to Ch. ४+५०० 

८.  ४+४ lanes without slip road from Ch. ४+५०० to Ch. ४+७०० 

९.  ४+४ lanes with २+२ lanes slip roads from Ch. ४+७०० to Ch. ४+९०० 

  

वदनाुंक ०६/०६/२०२२ रोजीच्या राज्य वन्यजीव मुंर्ळाच्या बैठकीत सदर सिुाररत सुंरेखनासहीत 

िस्ततावाला मान्यता वदली असनू सिुारीत सुंरेखनानसुार अुंदाजपत्रकीय वकुं मत अुंवतम करण्याची कायडवाही 

िगतीपथावर आह.े 

(३) िश्न उद ्भवत नाही. 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

मुांबईतील धोिादायि असलेल्या म्हाडाच्या एिल तमारतींचा पुनविविास िरण्याबाबत 
  

(४१) * १३९४० श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय उप मुख्यमां्ी  पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) मुुंबईतील म्हार्ा वसाहतीतील एकल इमारतींचा पनुववडकास करता येणार नसनू क्लस्तटर ितीवर 

पनुववडकास करावा, असा वनणडय म्हार्ा िर्ासनान ेघेतल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये वा दरम्यान वनदर्डनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ्यामळेु जनु्या झालेल्या या इमारतींचा पनुववडकास िोक्यात आला असनू, अनके 

पनुववडकास िकल्प रखर्ले असल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मुुंबई र्हरात अनके वठकाणी असलेल्या म्हार्ा वसाहतीतील इमारती या ६० वषाांपके्षा 

जनु्या असनू िोकादायक पररवस्तथतीत असल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े मुुंबईतील 

िोकादायक असलेल्या म्हार्ाच्या एकल इमारतींच्या पनुववडकासावरील बुंदी उठवनू सलुभरर्या या 

इमारतींचा पनुववडकास करण्यासाठी कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१),(२), (३), (४) व (५) मुुंबई, कोकण, नावर्क व पणुे या म्हार्ा अविनस्तत 

मुंर्ळाुंतगडत ज्या अवभन्यासामध्ये अद्याप पनुववडकासाची परवानगी दणे्यात आलेली नाही, अर्ा वठकाणी 

वनयोवजत पायाभतू सवुविाुंचा ववकास व क्षेत्राच ेसमवुचत वनयोजन करणे र्क्य व्हावे, याकरर ता पनुववडकास 

करावयाच्या क्षेत्रातील अविकतम इमारती/ सुंस्तथा/ अवभन्यास याुंचा समावेर् करुन केवळ एकवत्रत 

पनुववडकासाच्या िस्ततावानाच मान्यता/ ना-हरकत िमाणपत्र िदान करण्याबाबत म्हार्ास वदनाुंक 

२८/०४/२०२२ च्या र्ासन वनणडयान्वये वनदरे् दणे्यात आलेले आहते. 

 तथावप, अपवादा्मक पररवस्तथतीत एकल इमारतींचा पनुववडकास करणे गरजेच े असल्यास, 

्याबाबतचा िस्तताव सादर करण्याबाबत व र्ासन मान्यतेन ेअर्ा एकल इमारतींच्या पनुववडकास िस्ततावास 

मान्यता/ ना-हरकत िमाणपत्र दणे्याबाबतही उक्त वदनाुंक २८/०४/२०२२ रोजीच्या र्ासन वनणडयात स्तपष्ट 

करण्यात आले आह.े 
----------------- 

  

औरांगाबाद-जळगाि रस्तयाचे िाम पणूव िरण्याबाबत 
  

(४२) * १४७०० श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) 

मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) औरुंगाबाद-जळगाव रस्त्याच्या सन २०१६ मध्ये कामाला सरुुवात करण्यात आली होती, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामाच ेकुं त्राट तेलुंगणाच्या ऋव्वक िोजेक्टस िा.वल. या कुं पनीस दणे्यात 

येवनू कुं त्राटिीन अटी व र्तीनसुार रस्त्याच ेकाम सन २०१८ मध्ये पणूड होणे आवश्यक असतानाही सदर 

रस्त्याच ेकाम अद्याप अपणूड असल्याच ेवदनाुंक २३ एविल, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर रस्त्याच ेकाम रखर्ल्यान ेया रस्त्यादरम्यान येणाऱ्या जागवतक वारसा स्तथळ अवजुंठा 

लेणीकरे् यणेाऱ्या पयडटक व अभ्यासकाुंच्या सुंख्यते घट होऊन समुारे रुपये ३० कोटींच े नकुसान झाले 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, वनयोवजत कालाविीपके्षा ४ वष े अविकचा कालाविी होऊनही रस्त्याच े काम अपणूड 

राहण्याची कारणे काय आहते, 

(५) असल्यास, उक् त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े औरुंगाबाद-

जळगाव रस्त्याच ेकाम पणूड करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) ह ेखरे नाही. सदर रस्त्याची कामे माह ेजनू-२०१७ (कायाडरुंभ आदरे्) पासनू सरुु 

करण्यात आले होते. 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४), (५) व (६) सदर रस्त्यास सरुुवातीस दपुदरीकरणाकरर ता मुंजरुी होती. नुंतर लोकिवतवनिी/स्तथावनक 

लोकाुंनी सदर रस्तता चौपदरी करण्यात यावा अर्ी मागणी केली होती. ्यानषुुंगान े सदर रस्त्याकरर ता 

चौपदरीकरणाच ेिस्तताव तयार करुन कें द्र र्ासनाची मुंजरुी खालीलिमाणे िाप्त झाली. 
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भाग १ - हसुडल ते वसल्लोर् वक.मी.०/००० ते ६०/६३० वदनाुंक ३०/०१/२०१९, 

भाग २- वसल्लोर् ते िदाडपरू वक.मी.६०/६३० ते ९९/६६० वदनाुंक १४/११/२०१९, 

भाग ३ - िदाडपरू ते जळगाव वक.मी.९९/६६० ते १४४/७५० वदनाुंक ०२/११/२०१८ 

 चौपदरीकरणासाठी लागणारे भसुुंपादन व ्यामळेु वनमाडण झालेल्या स्तथावनक समस्तया, मागील २ 

वषाडपासनू कोरोना महामारी या कारणामळेु कामास ववलुंब होत असनू सद्य:वस्तथतीत काम एकूण लाुंबी 

१४७.३८ वक.मी. पकैी १०९.२५ वक.मी.लाुंबी म्हणजेच ८५% पणूड झाले आह ेव उवडररत काम माह ेवर्सेंबर 

२०२२ पयांत पणूड करण्याच ेवनयोजन आह.े 
----------------- 

  

झील एज्युिेशन सोसायटी, पुणे याांच्या शैक्षवणि िापरातील तमारतीचा  

बेिायदेशीरररतया िापर होत असल्याबाबत 
  

(४३) * १४७४२ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील     

काय :- 

(१) झील एज्यकेुर्न सोसायटी, पणुे अुंतगडत येणाऱ्या झील कॉलेज ऑि इुंवजवनअररुंग आवण ररसचड, नऱ्ह,े 

झील इवन्स्तटट्यटू ऑि मनॅजेमेंट आवण कॉम्प्यटूर अवॅप्लकेर्न, नऱ्ह,े झील इवन्स्तटट्यटू ऑि वबझनसे 

अॅर्वमनीस्तरेर्न सुंगणक अवॅप्लकेर्न आवण ररसचड सेंटर, नऱ्ह,े पणुे याुंच्या र्कै्षवणक वापरातील इमारती 

अनविकृत असनू सदर इमारतीचा बेकायदरे्ीररर्या वापर होत असल्याच े माह े म,े २०२२ मध्ये वा 

्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उप अवभयुंता, पणुे महानगर िदरे् ववकास िाविकरण याुंच्या वदनाुंक १२ वर्सेंबर, २०१८ 

रोजीच्या अविवनयम १९६६ च्या कलम ५३ अन्वये नोटीसमध्ये झील एज्यकेुर्न सोसायटी, मौजे नऱ्ह,े पणु े

येथील स.नुं.३९, ४० च्या वमळकतीमध्ये बेकायदरे्ीर,अनविकृत, अवनयवमत, ववनापरवाना बाुंिकाम 

केल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर िकरणाकरे् पणुे महानगरववकास िाविकरणाच े सुंबुंवित अविकारी जाणीवपवूडक 

दलुडक्ष करीत असल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन कोणती कायडवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१), (२) व (३) सदर िकरणी बाुंिकाम परवानगीकरर ता पणुे महानगर िदरे् ववकास 

िाविकरणाकरे् िाप्त िस्तताव सदर वमळकतीस १२ मी. रस्तता उपलब्ि नसल्यान े वाढीव बाुंिकामास 

परवानगी वमळणेबाबतचा िस्तताव नामुंजरू करण्यात आला. तदनुंतर र्ासनाकरे् दाखल केलेले अपीलही 

नाकारण्यात आले. सुं न. ३९, ४० मौजे नऱ्ह,े ता.हवेली मध्ये महाराष्र िादवेर्क नगररचना अविवनयम 

१९६६ च ेकलम ५३(१) अन्वये वाढीव बाुंिकामाबाबत नोटीस बजावण्यात आली आह.े तथावप, सदर 

िकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या Writ petition No. ४७५५/२०२१ मध्ये बाुंिकामाच े वनष्कासन 

करणेची कारवाई करण्यास स्तथवगती आदरे् वदलेले आहते. सदर िकरण अद्याप न्यायिववष्ट आह.े  

(४) व (५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

 



45 

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाची सांयु्त  गट-ि वलवपि िर सहाय्यि  

पदाची मुख्य परीक्षा पढेु ढिलण्याबाबत 
  

(४४) * १४४०८ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमझाव, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.अवभवजत िांजारी, 

श्री.राजेश राठोड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय मुख्यमा्ं ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) महाराष्र लोकसवेा आयोगाच्या एमपीएससी सुंयकु्त गट-क वलवपक कर सहाय्यक पदासाठी माह े

ऑगस्तट, २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या मखु्य पररक्षेसाठी वदनाुंक १ जलैु, २०२२ पवुी उमदेवाराुंना 

टुंकलेखन िमाणपत्र वमळणे आवश्यक आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, टुंकलेखन परीक्षा घणेाऱ्या महाराष्र राज्य परीक्षा पररषदने े वदनाुंक २३ िेब्रवुारी, २०२२ 

रोजीची वनयोवजत परीक्षा अद्यापही न घेतल्यामळेु अनके उमदेवाराुंना महाराष्र लोकसवेा आयोगाच्या मखु्य 

पररक्षेला बसण्याची सुंिी वमळणार नसल्याची र्क्यता वनमाडण झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेर्ासनान ेवनणडय 

घेऊन महाराष्र लोकसवेा आयोगाची परीक्षा पढेु ढकलण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) महाराष्र गट-क मखु्य परीक्षा-२०२१ मिील वलवपक-टुंकलेखक व कर सहायक 

सुंवगाडकरीता र्ासकीय वावणज्य परीक्षा मुंर्ळाची वववहत टुंकलेखन अहडता मखु्य परीक्षेकरर ता अजड सादर 

करण्याच्या अुंवतम वदनाुंकापयांत म्हणजेच वदनाुंक १४ जलैु, २०२२ पयांत िाप्त करणे आवश्यक आह.े 

(२) ह ेअुंर्त: खरे आह.े 

 महाराष्र राज्य परीक्षा पररषद, पणुे याुंच्यामािड त महाराष्र राज्य परीक्षा पररषद अविवनयम १९९८ 

मिील तरतदुीनसुार माह ेजलैु ते वर्सेंबर २०२१ व जानवेारी ते जनू २०२२ या दोन सत्राच्या र्ासकीय 

वावणज्य िमाणपत्र परीक्षा, र्ासकीय सुंगणक टायवपुंग िमाणपत्र परीक्षा व स्तपरे्ल वस्तकल इन कॉम्प्यटुर 

टायवपुंग िॉर इन्स्तरक्टसड ॲण्र् स्तरर्ुंण्टस ्परीक्षा जलैु/ऑगस्तट २०२२ मध्ये घेण्यात यणेार आहते. 

(३) महाराष्र लोकसवेा आयोग साुंवविावनकदृष््टया स्तवायत्त सुंस्तथा असनू आयोगामािड त परीक्षा िवक्रया 

राबववण्याबाबत िोरण ठरववले जाते. ्यामध्ये र्ासन स्ततरावरुन कोणताही हस्ततक्षपे करण्यात येत नाही. 

महाराष्र लोकसवेा आयोगामािड त घेण्यात येणारी महाराष्र गट-क वलवपक-टुंकलेखक व कर सहायक या 

सुंवगाडकरीता मखु्य परीक्षा-२०२१ ही ऑगस्तट २०२२ मध्ये घेण्यात यणेार आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

िल्याण डोंवबिली महानगरपावलिा (वज.ठाणे) येथील सेिावनिृत्त  

िायविारी अवभयांता याांना थिीत लाभ वमळणेबाबत 
  

(४५) * १३७५५ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश चव्हाण : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ११६११ ला 

वदनाांि २२ वडसेंबर, २०२१ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण-र्ोंवबवली महानगरपावलका (वज.ठाण)े येथील सवेावनवतृ्त कायडकारी अवभयुंता श्री.िमोद 

कुलकणी याुंना सवेाउपदान व सातवा वेतन थकबाकी, स्तमाटड वसटी थकीत वेतन बाबतच ेलाभ वमळणेबाबत 

लोकिवतवनिी, परभणी याुंनी सन २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान ििान सवचव, नगरववकास ववभाग, मुंत्रालय, 

मुुंबई याुंच्याकरे् लेखी पत्र सादर केले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, श्री.कुलकणी याुंच्या कायडकारी अवभयुंता या पदावरील पदोन्नतीस कायोत्तर मान्यता 

वमळणेकरर ता सवडसािारण सभेपढेु सादर केलेले िस्तताव स्तथवगत ठेवण्याची कारणे काय आहते, 

(३) असल्यास, सदर िस्तताव सवडसािारण सभेन े नव्वद वदवसात वनकालात न काढल्यान े महाराष्र 

महानगरपावलका अविवनयम िकरण-२ मिील (स) तरतदूीनसुार र्ासनाच े वनदरे् वमळणेसाठी र्ासनास 

िाप्त झालेल्या िस्ततावावरील कायडवाही पणूड झाली आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े सवेावनवतृ्त 

कायडकारी अवभयुंता याुंना सवेा उपदानाची रक्कम, सातवा वेतन आयोग थकबाकी, स्तमाटड वसटी वेतन 

याबाबतच ेलाभ दणे्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२), (३) व (४) श्री.िमोद कुलकणी, कायडकारी अवभयुंता ह े वदनाुंक २८/०२/२०१९ रोजी वनयत 

वयोमानानसुार सवेावनवतृ्त झालेले आहते. 

श्री.िमोद कुलकणी याुंच्या कायडकारी अवभयुंता पदावरील पदाेन्नतीस सवडसािारण सभेची मान्यता 

नसल्याच ेलेखापरीक्षा ववभागान ेआक्षेप नोंदववले होते. 

 ्यास अनसुरून श्री.कुलकणी याुंच्या कायडकारी अवभयुंता या पदावरील पदोन्नतीस कायोत्तर 

मान्यता वमळणेकरर ता सवडसािारण सभेपढेु िस्तताव सादर केला असता, सदर ववषयावर चचाड करून िस्तताव 

स्तथवगत ठेवण्यात आला होता. 

सदर िस्तताव सवडसािारण सभेन े नव्वद वदवसात वनकालात न काढल्यान े आयकु्त, कल्याण-

र्ोंवबवली महानगरपावलका याुंचकेरू्न महाराष्र महानगरपावलका अविवनयम १९४९ च्या िकरण-२, कलम 

१ (स) मिील तरतदूीनसुार, वनदरे् वमळणेसाठी र्ासनास िाप्त झाला असनू ्यावर र्ासन स्ततरावर वनणडय 

घेण्याची कायडवाही सरुू आह.े 

 सद्य:वस्तथतीत श्री.िमोद कुलकणी, कायडकारी अवभयुंता याुंना महानगरपावलकेकरू्न १००% 

ता्परुते वनवतृ्तीवेतन लाग ूकरण्यात आले असनू ्याुंना भववष्य वनवाडह वनिी, अवजडत रजा रोखीकरण याची 

पणूड रक्कम अदा करण्यात आली आह,े अस ेकल्याण-र्ोंवबवली महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

ठाणे महानगरपावलिेसह राज्यातील ततरही महानगरपावलिाांमध्ये  

सातिा िेतन आयोग लागू िरण्याबाबत 
  

(४६) * १३८०४ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय मुख्यमा्ं ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) ठाणे महानगरपावलकेसह राज्यातील इतरही महापावलकाुंमध्ये सातवा वेतन आयोग लाग ू करण्यात 

आला नसल्याच ेमाह ेएविल, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सातवा वेतन आयोग हा १०१ हरे्मध्ये लाग ूहोत असनू महापावलकेतील २४७ हरे्मध्ये 

लाग ूहोत नसल्यान े्यास सामान्य िर्ासन ववभागान ेमान्यता वदलेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन ठाणे महानगरपावलकेसह राज्यातील इतरही 

महापावलकाुंमध्ये सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) अुंर्त: खरे आह.े 

नगरववकास ववभाग, र्ासन वनणडय क्र.एमसीओ-२०१९/ि.क्र.१०२/नवव-१४, वदनाुंक ०२/०८/२०१९ 

अन्वये बहुताुंर् महानगरपावलकाुंमध्ये सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्यात आलेला आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

 सामान्य िर्ासन ववभागामािड त वेतन आयोगार्ी सुंबुंवित कोणतेही कामकाज करण्यात येत 

नसल्याबाबत स्तपष्ट अवभिाय वदले आहते. 

 तसचे याबाबत ववत्त ववभागाच ेअवभिाय अद्यापही अिाप्त आहते. 

(३) ठाणे महानगरपावलकेच्या अविकारी/ कमडचाऱ्याुंच्या एकूण २१८ सुंवगाांना सातवा वेतन आयोग लाग ू

करण्यात आलेला असनू ११७ सुंवगाांना लाग ू करण्याबाबत र्ासनास्ततरावर कायडवाही सरुु आह.े तसचे 

राज्यातील काही महानगरपावलकाुंना सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्याबाबत र्ासन स्ततरावर कायडवाही सरुु 

आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील िवयजीि िके्षत येणाऱ्या लाल तोंडाच्या मािडाांची तस्िरी रोखण्याबाबत 
  

(४७) * १३९१४ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील    

काय :- 

(१) राज्यातील वन्यजीव (सुंरक्षण) अविवनयम १९७२ च्या कक्षेत यणेाऱ्या लाल तोर्ाुंच्या माकर्ाुंची 

परदरे्ात सुंर्ोिनासाठी मागणी असल्यान े ्याुंची तस्तकरी होत असल्याच े माह े मे, २०२२ मध्ये वा 

्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वन्यजीव गनु्ह े वनयुंत्रण ब्यरुोन े दरे्ात व राज्यात तस्तकरीबाबत अलडट घोवषत करुनही 

राज्यातील िामखु्यान ेमाहुर, वचखलदरा, वभमार्ुंकर, त्र्युंबकेश्वर, नावर्क, लोणावळा, लोणारा, मकु्तावगरी, 

रामटेक, सालबर्ी, नागपरू या भागातील लाल माकर्ाुंना पकरू्न ्याची तस्तकरी होत असल्याच ेवनदर्डनास 

आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वन्यजीवाुंच्या तस्तकरीकरे् वन ववभागाच े दलुडक्ष होत असल्यामळेु राज्यातील िावमडक 

स्तथळापासनू लाल तोर्ाुंच ेमाकर् लपु्त होत असनू ही िजाती नष्ट होण्याची वेळ आली आह,े यािकरणी 

वन्यिेमींनी र्ासनाकरे् तक्रार केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन राज्यातील माकर्ाुंची तस्तकरी रोखनू वन्यजीवाुंच े

सुंरक्षण करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) ह ेखरे नाही 

(४) क्षेवत्रय स्ततरावर राज् यातील वन्यजीवाुंच े सुंरक्षणाच् या दृष् टीन े खालीलिमाणे उपाययोजना  करण् यात 

येतात. 

• राज् यातील वन् यिाण् याुंबाबत गनु् ह ेिकरणाुंची अद्यावत  मावहती ठेवण,े करीता वन् यजीव गनु् ह ेकक्ष 

Wildlife Crime Cell  ििान मखु् य वनसुंरक्षक कायाडलय, नागपरू येथे तयार करण् यात आला 

आह ेव सदर कक्षाच ेबळकटीकरण करण् यात येत आह.े 

• क्षेत्रीय अविकारी/वनकमडचाऱ्याुंकरू्न सुंरवक्षत क्षेत्रात वनयवमतपणे पायी तसचे  वाहनाद्वारे गस्तत 

घालण्यात येते. 

• जुंगलात आवश्यक ्या वठकाणी लक्ष कें द्रीत करण्यासाठी सुंरक्षण व वनरीक्षण मनोरे उभारलेलेअसनू 

गस्त त  करणारे वनकमडचारी ्या वठकाणी  मकु्काम करतात. 

• वन्यिाण्याुंच्या हालचालींच ेसवनयुंत्रण करण्याकरीता अ्यािवुनक सािनसामगु्री जस ेवबनतारी सुंदरे् 

युंत्रणा, कॅमरेा रॅप, जीपीएस, पीर्ीए याुंचा वापर करण्यात येतो. 

• वन् यिाणी वर्कारीच् या सवड घटना न् यायिवीष् ठ करुन आरोपीस वर्क्षा होण् याच् या अनषुुंगान े

िकरणाुंचा वनयवमत पाठपरुावा करण् यात येतो. 

• अवतसुंवेदवर्ल क्षेत्रात आवश्यक ्या वठकाणी तपासणी नाके तयार करण् यात आले असनू ्याद्वारे, 

येणा-या जाणा-या वाहनाुंची वनयवमत तपासणी करण्यात येते. 

• वन् यजीव गनु् यासुंबुंिान े वनगराणी ठेवण् यात येते व अवैि वर्कारी व गनु् ह े इ् यादी बाबत 

गोपवनयरर्या मावहती सुंकवलत करण्याुंत येते. तसचे सुंर्वयत वर्का-याुंची यादी पोलीस ववभागास 

परुववण्यात आलेली आह.े तसचे खबऱ्याला बवक्षस दणे्यासाठी गपु्त सवेा वनिीची तरतदू केलेली 

आह.े 

• अवतसुंवेदवर्ल क्षेत्रात वबनतारी सुंदरे् युंत्रणा कायाडवन्वत करण्यात आली आह.े 

• वन् यजीव सुंरक्षणाबाबत जनजागतृी करण् यासाठी ग्राम पररस्त थीतीकीय ववकास सवमती, िाथवमक 

बचाव पथक तसचे र्ाळा/ महाववदयालयाुंमध्ये ववववि कायडक्रम आयोजीत करुन जनजागतृी 

करण्यात येते व अश्या कायडक्रमाुंना िवसध् दी वदली जाते. 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 

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

म्हैसमाळ (ता.खुलताबाद, वज.औरांगाबाद) येथील वगरजा देिी मांवदराची  

िामे पूणव िरुन विश्वस्ताांची नेमणूि िरण्याबाबत 
  

(४८) * १३८६८ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अब्दुल्लाखान 

दुरावणी : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) म्हसैमाळ (ता.खलुताबाद, वज.औरुंगाबाद) यथेील वगरजादवेी मुंवदराचा वजणोद्वार झाला असनू 

सभामुंर्प व कमानीच ेकाम सहा वषाडपासनू रखर्ले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वगरजादवेी मुंवदर सुंस्तथानचा कारभार खलुताबाद तहवसल कायाडलयामािड त चालत असनूही 

तहवसलदार, खलुदाबाद याुंच्या दलुडक्षामळेु मुंवदराची काम े अपणूड रावहल्याच े तसचे ररक्त असलेल्या 

ववश्वस्तथाुंची पद ेभरली नसल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन वगरजा दवेी मुंवदराची अपणूड काम ेपणूड करण्याबाबत 

तसचे ववश्वस्तताुंची नमेणकू करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१)  ह ेखरे आह.े 

(२) व (३) नाही, ह े खरे नाही, वगरजादवेी मुंवदर सुंस्तथानच े अध्यक्ष तहवसलदार, खलुताबाद ह े आहते. 

वगरजादवेी मुंवदराच्या सभामुंर्पाच्या कमानीच्या बाुंिकामाकरीता गायत्री व आकीटेक्स, एन-४ वसर्को, 

औरुंगाबाद याुंची वनयकु्ती करण्यात आलेली आह.े ्याुंच्यामािड त सन २०१७ पयांत करण्यात आलेल्या 

सभामुंर्प व कमानीच्या बाुंिकामाच ेदयेक माह ेसप्टेंबर, २०१७ मध्ये ्याुंना अदा करण्यात आलेले आह.े 

्यानुंतर माचड, २०२० पासनू कोरोना-१९ या महामारीचा िादभुाडव सरुु झालेला असल्यान े सदरच्या 

कालाविीत काम ठप्प होते. टाळेबुंदी सुंपल्यानुंतर सभामुंर्पाच ेव िवेर्द्वाराच ेअिडवट रावहलेले कामकाज 

पणूड करण्यास गायत्री आकीटेक्स, औरुंगाबाद याुंना कळववण्यात आलेले आह ेव सद्य:वस्तथतीत काम सरुु 

आह.े 

 श्री.वगरजादवेी सुंस्तथान, म्हसैमाळ, ता.खलुताबाद, वज.औरुंगाबाद न्यास नोंदणी क्र.ए-८९२(औ.) 

च े योजनमेध्ये दरुुस्तती करुन एकूण ११ ववश्वस्तताुंची वनयकु्ती करणेबाबत योजना दरुुस्ततीचा िस्तताव 

मा.िमाडदाय सह आयकु्त, औरुंगाबाद याुंच्या कायाडलयाकरे् वदनाुंक २२/०२/२०११ रोजी सादर करण्यात 

आलेला आह.े सदर िकरण महाराष्र सावडजवनक ववश्वस्तत व्यवस्तथा अविवनयम, १९५० च े कलम          

५० अ (२) नसुार चौकर्ी अजड क्रमाुंक ६०७/२०११, कलम २२ अन्वये चौकर्ी अजड क्र.३०५/२०१३, 

कलम ४१-अ अन्वये चौकर्ी अजड क्र.१३५/२०१८ ह ेमा.सहाय्यक िमाडदाय आयकु्त-२ (न्याय र्ाखा ३) 

याुंचकेरे् न्याय िववष्ट आह.े तसचे कलम ४१ ई अन्वये चौकर्ी अजड क्र.१०/२०२० मा.िमाडदाय सह 

आयकु्त, औरुंगाबाद याुंचकेरे् न्यायिववष्ट आहते. ्यामळेु तहवसलदार, खलुताबाद याुंच े दलुडक्षामळेु 

मुंवदराची काम ेअपणूड रावहल्याच ेतसचे ररक्त असलेल्या ववश्वस्तताुंची पद ेभरली नाहीत अस े म्हणणे योगय 

ठरणार नाही. 

(४) िश्नच उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

िाशी (निी मुांबई) पररसरातील वसडिो महामांडळाच्या प्लॉट 

 िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(४९) * १४००४ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नवी मुुंबई/रायगर् पररसरातील र्हर ववकासासाठी तसचे औद्योवगक ववकासासाठी वसर्को महामुंर्ळ 

कायडरत असनू वसर्को महामुंर्ळान े र्हराचा ववकास करताुंना त्कालीन र्ासनाच े अनके गैरव्यवहार 

वनदर्डनास आणले होते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नचॅरल गॅस गहृवनमाडण सुंस्तथा ववकासकाुंनी वार्ी पररसरातील सके्टर १९ D मिील १२०० 

स्तक्वेअर मीटरचा प्लॉट नुंबर २ सुंबुंवित ववकासक व वसर्कोच े अविकारी याुंनी सुंगनमतान े वनयमाुंच े

उल्लुंघन करुन वनयमबाय ररतीन ेप्लॉट वाटप करुन कोट्यविी रुपयाुंचा गैरव्यवहार केल्याच ेमाह ेिेब्रवुारी, 

२०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, वसर्कोन े ् याच ववकासकास प्लॉटच्या वापरामध्ये बदल करण्याची तसचे वेअरहाऊस 

साठी दणे्यात आलेल्या प्लॉटच्या व्यावसावयक वापर करण्यासाठी परवानगी वदली असनू ्यासाठी FSI 

सदु्धा १.०० वरुन १.५० केला असल्यान ेसदर ववकासकान ेप्लॉटला लागनू असलेला ११ मीटरचा सववडस 

रोर् वगळुंकृत केल्यािकरणी तक्रारी करुनही वसर्को िर्ासन जाणीवपवूडक दलुडक्ष करीत आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े वसर्कोच्या 

गैरव्यवहार िकरणातील दोषी अविकारी व ववकासक याुंच्याववरुध्द गनु्ह े दाखल करुन कोणती कारवाई 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१), (२) व (३) ह ेखरे नाही. 

 म.ेइुंम्पोटेर् गॅस सॉटडसड ॲण्र् वर्लसड असोवसएर्न याुंना वर्ुंक व्यवसाय करण्यासाठी वसर्को 

सुंचालक मुंर्ळ ठराव क्र.६२४५, वदनाुंक २८/०१/१९९४ नसुार वार्ी येथील सके्टर-१९ र्ी मिील भखूुंर् 

क्र.०२, क्षेत्रिळ ५४०२.७८ चौ.मी. वदनाुंक २२/०२/१९९४ रोजी वसर्कोमािड त वाटप करण्यात आला 

आह.े सदर म.ेइुंम्पोटेर् गॅस सॉटडसड ॲण्र् वर्लसड असोवसएर्नन ेवदनाुंक १३/१२/१९९४ रोजी म.ेनचॅरल गॅस 

ऑि विमायससे को.ऑ.सो. वल. ची नोंदणीकृत स्तथापना केल्यानुंतर सुंस्तथेच्या ववनुंतीनसुार वलज 

विवमयमचा भरणा करुन उक्त भखूुंर्ाचा करारनामा वदनाुंक १७/०८/२००० रोजी करण्यात आला. र्ासन 

अविसचूना वदनाुंक २७/०५/२००४ नसुार वेअरहौवसुंग झोन मध्ये वावणवज्यक वापरास त्वत: मान्यता 

वदल्यानसुार वसर्कोच्या ठराव क्र.९३८१, वदनाुंक १०/०२/२००६ मिील िोरणानसुार अटी व र्तीस 

अिीन वदनाुंक १५/०२/२००७ रोजी सदर भखूुंर्ाच्या वापरातील बदलास मान्यता दणे्यात आली आह.े 

 तथावप, उक्त भखुुंर् क्र.२ लगतच्या भखूुंर् क्र.२ बी क्षेत्र १२०४.३२ चौ.मी. व ्यात समावेर् 

असलेल्या लगतच्या मोकळ्या जागेमध्ये पामबीच पासनू पवेुच्या ३० मी. रस्त्यापयांत १०.५५ मी. रुुं दीचा 

रस्तता सवेा रस्तता (सवव्हडस रोर्) सुंदभाडत मुुंबई महानगरपावलकेन े सामान्य ववकास वनयुंत्रण वनयमावली 

अुंतगडत परवानगी नाकारल्यान ेवसर्कोन ेभखूुंर् क्र.२-बी बाबतचा सिुारर त करारनामा रि केला आह.े  

(४) व (५) िश्न उद ्भवत नाही.  
----------------- 

  

मुांबईतील अवननसुरक्षाविषयि अटी ि शती ांची पतूवता न िरणाऱ्या  

रुनणालयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(५०) * १४०५१ श्री.राजहांस वसांह : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १३१२९ ला वदनाांि ९ माचव, २०२२ रोजी 

वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुुंबईतील २४ रुगणाुंलयामध्ये अवगनसरुक्षेबाबत त्रटुी असल्याच े माह े एविल, २०२२ मध्ये वा 

्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुुंबईतील १३२४ रुगणालयाुंपकैी ६६३ रुगणालयाुंना नोटीस दवेनू  त्रटुीची पतूडता 

करण्याबाबत कळववल,े यापकैी ६३९ रुगणालयाुंनी त्रटुीची पतूडता केल्याचा अहवाल अवगनर्मन दलाला 

सादर केला असनू उवडररत २४ रुगणालयाुंना अवगनसरुक्षेववषयक त्रटुीची पतूडता करण्याबाबत नोटीसा 

दऊेनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, अवगनसरुक्षा ववषयक अटी व र्ती ुंची पतूडता वववहत कालाविीत न करणाऱ्या रुगणालयाुंवर 

महाराष्र आग िवतबुंिक व जीव सुंरक्षक उपाययोजना अविवनयम २००६ अन्वये कोण्या स्तवरुपाची 

कारवाई बहृन्मुुंबई महानगरपावलकेन ेकेली आह,े 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े मुुंबईतील 

रुगणालयाुंनी अवगनसरुक्षेबाबत ना-हरकत िमाणपत्र वमळववण्याबाबत, रुगणालयाच े

आग/ऑक्सीजन/स्तरक्चरल/इलेक्रीकल ऑर्ीट करण्याबाबत, अवगनर्मन युंत्रणा कायाडवन्वत करण्यासाठी 

वनिी मुंजरू करण्याबाबत, तसचे रुगणालयाुंमध्ये अवगनिवतबुंिाच ेिवर्क्षण घणे्याबाबत कोणती कायडवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आह े? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) व (३) मुुंबईतील एकूण १५७४ रुगणालयाुंपकैी ६८७ रुगणालयाुंमध्ये तपासणीदरम्यान 

अवगनसरुक्षेववषयक त्रटुी आढळून आल्यामळेु सदर रुगणालयाुंना महाराष्र आग िवतबुंिक व जीव सुंरक्षक 

उपाययोजना अविवनयम २००६ अन्वये नोटीसा बजावण्यात आल्या हो्या. ्यापकैी २४ रुगणालयाुंनी 

अवगनसरुक्षाववषयक अटी व र्ती ुंची पतूडता वववहत वेळेत केलेली नसल्यान े ्याुंच्यावर महाराष्र आग 

िवतबुंिक व जीव सुंरक्षक उपाययोजना अविवनयम २००६ मिील कलम ३६ नसुार वर्क्षा व दुंर्ा्मक 

कारवाईची िवक्रया सरुु आह ेअस ेबहृन्मुुंबई महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(४) मुुंबईतील रुगणालयाुंनी अवगनसरुक्षेबाबत ना-हरकत िमाणपत्र वमळववण्यासाठी रुगणालयाच े आग/ 

ऑक्सीजन/ स्तरक्चरल/ इलेक्रीकल ऑर्ीट करण्याबाबत, अवगनर्मन युंत्रणा कायाडवन्वत करण्यासाठी वनिी 

मुंजरू करण्याबाबतची तरतदू ही सुंबुंवित रुगणालयाुंच ेमालक/ भोगवटादार याुंचमेािड त करण्यात येते. 

 बहृन्मुुंबई महानगरपावलकेची चार िमखु रुगणालय,े एक दुंत महाववद्यालय, १६ उपनगरीय रुगणालये 

तसचे, ५ ववर्षे रुगणालये आहते. 

 बहृन्मुुंबई महानगरपावलकेच्या के.ई.एम. रुगणालयाच े अवगनववषयक ऑवर्ट करण्यासाठी िस्तताव 

सादर करण्यात आला आह.े उवडररत रुगणालयाुंच े अवगनववषयक ऑवर्ट करण्यात आले असनू, िाप्त 

ऑवर्टनसुार अवगनर्मन युंत्रणा कायाडवन्वत करण्यासाठी के.ई.एम. रुगणालय रुपये २.५ कोटी, सायन 

रुगणालय रुपये ४३ लाख, कुपर रुगणालय रुपये १.९५ कोटी, उपनगरीय रुगणालयाुंसाठी रुपये १ कोटी इतकी 

तरतदू करण्यात आली आह.े 

 सदर तरतदुीमिनू आवश्यक अवगनर्मन युंत्रणा कायाडवन्वत करण्यासाठी तसचे ताुंवत्रक वनववदा 

तयार करण्याच ेकाम िगतीपथावर आह.े तसचे कायडकारी आरोगय अविकारी याुंच ेअख्यारीतील िसतुीगहृ े

व रुगणालयाुंमध्ये अवगनर्मन युंत्रणा कायाडवन्वत करण्यासाठी स्तवतुंत्र वनिी उपलब्ि नसनू, युंत्र ेव सुंयुंत्र ेया 

लेखा सुंकेताुंकामिनू भागववण्यात येईल. िसतुीगहृाकरर ता अवगनर्मन युंत्रणा कायाडवन्वत करण्याची िवक्रया 

सरुु आह.े 

 तसचे, बहृन्मुुंबई महानगरपावलकेच्या ववर्षे मोवहमेंतगडत वेळोवेळी आढावा घणे्यात येतो व 

रुगणालयातील कमडचाऱ्याुंना िवर्क्षण वदले जात,े अस ेबहृन्मुुंबई महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 
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मुांबई रेल्िे वििास महामांडळाला देय वनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(५१) * १४५३२ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, 

डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस 

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) मुुंबई महानगरववकास िाविकरण क्षेत्रातील नागररकाुंना सवुविा वनमाडण करण्यासाठी रेल्वे मुंत्रालय 

आवण राज्य र्ासनाच्या ववद्यमान ेएमयटुीपी २ व ३ मिील िकल्प राबववण्याबाबत वनणडय घणे्यात आला 

होता, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या िकल्पाुंसाठी राज्य वहस्तसा म्हणनू मुुंबई रेल्वे ववकास महामुंर्ळाला दये असलेला रुपय े

१ हजार कोटींचा वनिी राज्य र्ासनान ेगत ३ वषाडपासनू वदलेला नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्य र्ासनाकरू्न वनिी उपलब्ि होत नसल्यामळेु मुुंबई व उपनगरातील नागररकाुंसाठी 

आवश्यक असलेले रेल्वे िकल्प रखर्ले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या मुुंबई रेल्वे ववकास 

महामुंर्ळाला दये असलेला रुपये १ हजार कोटींचा वनिी दणे्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात 

येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२), (३), (४) व (५) अुंर्तः खरे आह.े 

  मुुंबई उपनगर रेल्वे सवेेच्या समक्षीकरणासाठी रेल्वे मुंत्रालय व महाराष्र र्ासनाच्या समिमाणातील 

ववत्तीय सहभागान ेमुुंबई रेल्वे ववकास महामुंर्ळातिे टप्पा-१,२,३ व ३अ ववववि टप्प्यामध्ये मुुंबई नागरी 

पररवहन िकल्प (एमयटुीपी) राबववण्यात यते आहते. एमयटुीपी टप्पा-१ व २ अ िकल्पाुंची काम ेयापवूीच 

पणूड करण्यात आली आहते. एमयटुीपी-२ब, ३ व ३अ िकल्पाुंची काम े िगतीच्या ववववि टप्प्याुंमध्य े

आहते. 

 एमयटुीपी-२ व ३ िकल्प वकुं मतीतील कजाडचा भाग वगळता उवडररत वनिी राज्य र्ासनाच ेवतीन े

एमएमआरर्ीए व वसर्कोमािड त वहन करण्यात येत आह.े सन २०२०-२०२१ मिील कोववर्-१९ चा 

िादभूाडव रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनाुंवरील खचड व महसलू िाप्तीतील घट यामळेु एमयटुीपी 

िकल्पासाठी वेळेवर वनिी उपलब्ि करून दणे्यात अर्चणी वनमाडण झाल्या. 

 एमयटुीपी-२अ िकल्पाच्या रुपये ५३०० या मळू मुंजूर वकुं मतीमध्ये रुपये २३३३ कोटी रेल्वेन े

्याुंच्याकर्ील जवमनीच े ववकसन करून उभारणे आवश्यक होते. तथावप, रेल्वे ववभागाकरू्न यािकरणी 

अद्यापपयांत कोणतीही कायडवाही करण्यात आलेली नाही. 

 राज्य र्ासनान े एमयटुीपी-१ िकल्पासाठी रुपये २२५० कोटी तर एमयटुीपी-२ साठी आतापयांत 

रुपये ३३०० कोटी वनिी उपलब्ि करुन वदला आह.े एमयटुीपी-३ िकल्पावर आतापयांत झालेल्या 

खचाडपोटी आतापयांत समुारे रुपये ४२५ कोटी वनिी उपलब्ि केला आह.े 
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  सन २०२०-२०२१ मिील कोववर्-१९ चा िादभूाडव रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनाुंवरील 

खचड व महसलू िाप्तीतील घट यामळेु एमयटुीपी िकल्पासाठी वेळेवर वनिी उपलब्ि करून दणे्यात अर्चणी 

वनमाडण झाल्या हो्या. तथावप, पढुील काळात आवश्यकतेिमाण े वनिी उपलब्ि करून दणे्यासाठी र्ासन 

िय्नर्ील आह.े 
----------------- 

  

गौताळा अभयारण्यातील िन विभागाच्या वहिरखेडा (ता.िवनड, वज.औरांगाबाद)  

येथील िायावलयातून चांदन आवण मौल्यिान दगडाची चोरी झाल्याबाबत 
  

(५२) * १४७७५ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) गौताळा अभयारण्यातील वन ववभागाच्या वहवरखेर्ा (ता.कन्नर्, वज.औरुंगाबाद) येथील कायाडलयातनू 

जप्त केलेले पाच लाखाुंच े चुंदन आवण मौल्यवान दगर्ाची चोरी वन ववभागाच्या अविकाऱ्याुंच्या 

दलुडक्षामळेु झाल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वसल्लोर् यथेील खवल्या माुंजर चोरीच्या िकरणाकरे्ही वन ववभागाच्या अविकाऱ्याुंकरू्न 

दलुडक्ष करण्यात आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेदोषींवर कोणती 

कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) सहायक वन्यजीव रक्षक, कन्नर् याुंच ेकायाडलयातनू वदनाुंक 

०९/०५/२०२२ रोजी एकूण रुपये १,८५,०००/- इतक्या रकमचे े चुंदन (सवुावसक), चुंदन जळतन व 

गारगोठी दगर् चोरी झाल्याची घटना वनदर्डनास आली आह.े िस्तततु िकरणी कन्नर् र्हर पोलीस 

स्तथानकात वदनाुंक ०९/०५/२०२२ िथम खबर अहवाल (FIR) दाखल करण्यात आला असनू पढूील 

तपास सरुु आह.े 

 मौजे अनार्, ता.वसल्लोर् येथे वदनाुंक ०३/०३/२०२१ रोजी खवले माुंजराची वर्कार झाल्याची 

घटना वनदर्डनास आली आह.े सदर िकरणी ९ आरोपीना अटक करण्यात आली होती. मा.न्याय 

दुंर्ाविकारी, िथम वगड, वसल्लोर् याुंनी सदर आरोपींना अटी व र्तीच्या अिीन राहून जामीनावर मकु्त केले 

आह.े सदर िकरणी तपास पणूड करुन अरोपींववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल करण्याची कायडवाही 

सरुु आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  
सुभाषनगर, चेंबूर (मुांबई) येथील म्हाडाच्या तमारतींचा पुनविविास िरण्याबाबत 

  

(५३) * १४१२३ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : सन्माननीय उप मुख्यमां्ी  पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
 

(१) सभुाषनगर, चेंबरू (मुुंबई) येथे आरएनए या ववकासकान ेमागील १६ वषाडपासनू यावठकाणी असलेल्या 

म्हार्ाच्या अनके इमारती पनुववडकासासाठी ररकाम्या केल्या असनू सदर म्हार्ाच्या इमारतीत राहणाऱ्या 
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रवहवार्ाुंना या ववकासकान े मागील ५ वष े घरभारे् न वदल्यामळेु स्तथलाुंतररत झालेल्या १३९ सदवनका 

िारकाुंवर बेघर होण्याची वेळ आली असल्याच े माह े मे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू म्हार्ा इमारतीचा पनुववडकास करणाऱ्या आरएनए ववकासकास हटवावे, अर्ी 

मागणी या वठकाणच्या २३ हौवसुंग सोसायट्याुंनी म्हार्ाकरे् केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े आरएनए 

ववकासकास हटवनू पनुववडकासासाठी ररकाम्या केलेल्या इमारतीमिील सदवनकािारकाुंना वनवासस्तथान 

उपलब्ि करुन दणे्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) सभुाषनगर, चेंबरू वसाहतीमिील एकूण २७ सहकारी सुंस्तथाुंचा 

पनुववडकास/समहू पनुववडकास, सन २००४-२००५ सालापासनू सुंबुंवित सुंस्तथाुंकरू्न नमेण्यात आलेले 

ववकासक म.ेजी.ए.वबल्र्सड िा.वल. (आरएनए) याुंच्याकरू्न करण्यात येत आह.े 

 म्हार्ाच्या मुुंबई मुंर्ळाकरे् म,े २०२२ मध्ये आयोवजत करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये, 

रवहवार्ाुंनी “ववकासक मागील ५ वषाांपासनू घरभारे् दते नसल्यामळेु स्तथलाुंतररत झालेल्या १३९ सदवनका 

िारकाुंवर बेघर होण्याची वेळ आली आह”े अस ेम्हार्ास कळववले आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) व (४) म्हार्ाच्या मुुंबई मुंर्ळान ेसभुाषनगर वसाहतीतील सुंस्तथाुंसोबत बैठका घतेलेल्या आहते. 

  या वसाहतीतील ३ सहकारी गहृवनमाडण सुंस्तथाुंनी ववकासकासोबतचा ववकास करारनामा रि करून 

म्हार्ाकरे् नव्यान े सादर केलेल्या पनुववडकासाच्या िस्ततावावर तातर्ीन े कायडवाही करून ्या सुंस्तथाुंना 

म्हार्ाच्या मुुंबई मुंर्ळान ेदकेारपत्र ेजारी केली आहते. 

  सहकारी गहृवनमाडण सुंस्तथाुंनी पढुाकार घेऊन ववकासकासोबत नोंदणीकृत केलेले ववकास करारनामे 

कायद्याची योगय िवक्रया राबवनू (Due Process of Law) रि करणे आवश्यक आह.े सुंस्तथा व 

ववकासकामध्ये वाद असल्यास ्याुंनी सदर करारनाम्यातील तरतदुीनसुार Arbitration / मा.न्यायालयाच्या 

आदरे्ानुंतर पढुील कायडवाही करणे आवश्यक आह.े 

  तसचे सुंस्तथाुंनी पवूीच्या ववकासकाुंस व ववकास करारनाम े रि करून नवीन ववकासक नमेनू/ 

स्तवयुंपनुववडकास िस्तताव सादर केल्यास ्यावर म्हार्ाकरू्न िचवलत वनयमाुंतील तरतदुींनसुार कायडवाही 

करता येईल. 
----------------- 

  

मुांबई महानगरपावलिेच्या अखतयारर त असलेल्या मानखुदव चीता 

 िॅम्प पररसरातील दीनदयाळ उपाध्याय उद्यानाच्या डागडुजी ि  

देखभालीच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(५४) * १४४१६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुुंबई महानगरपावलकेच्या अख्यारर त असलेल्या मानखदुड चीता कॅम्प पररसरातील वदनदयाळ 

उपाध्याय उद्यानाच्या र्ागरु्जी व दखेभालीसाठी सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या आवथडक वषाडत 

कुं त्राटदारान ेकोणतीही र्ागरु्जी व दखेभालीच ेकाम केले नसतानाही सुंबुंवित कुं त्राटदारान ेिर्ासनातील 
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अविकाऱ्याुंसोबत आवथडक सुंगनमत करुन कामाुंच ेबोगस दयेके सादर करून लाखो रूपयाुंचा गैरव्यवहार 

केल्याची सववस्ततर लेखी तक्रार िारुक मवेाती व अन्य नागररकाुंनी आयकु्त, मुुंबई महानगरपावलका, एम पवूड 

ववभागाच े सहाय्यक आयकु्त तसचे लाचलचुपत िवतबुंिक ववभागाकरे् करुन १ वषाडचा कालाविी 

होऊनही दोषींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन दोषी अविकारी व कुं त्राटदारावर कोणती कारवाई 

केली वा करण्यात येत आह,े  

(३) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) व (२) अर्ा आर्याची तक्रार बहृन्मुुंबई महानगरपावलकेस िाप्त झाली आह,े ह े

खरे आह.े 

 कुं त्राटदार म.े राजवदप इुंटरिायजेस याुंना दणे्यात आलेल्या कायाडदरे्ानसुार मानखदुड चीता कॅम्प 

पररसरातील वदनदयाळ उपाध्याय उद्यानात नामिलक, सचूना िलक लावण,े झारे्-झरु्प ेलावण,े कचरा 

कुुं र्ी बसववण,े नागररकाुंना बसण्याकरर ता बाक बसववण,े िवेर्द्वार बसववणे व २ वषे ६ मवहन े या 

कालाविीकरर ता मदैानाची सािसिाई करण,े झारे् झरु्पाुंची वनगा राखण,े सरुक्षा व्यवस्तथा इ्यादी पार 

पार्लेल्या कामाुंसाठी कुं त्राटदारास रुपये ७१.४६ लाख इतक्या रकमचे ेअविदान करण्यात आले आह.े 

 तथावप, सदर कामाच्या पाहणीदरम्यान वेळोवेळी आढळून आलेल्या त्रटुींसाठी सदर कुं त्राटदारास 

रुपये ४.२५ लाख इतका दुंर् आकारुन वसलु करण्यात आला आह.े तसचे सदर मदैानात परररक्षण 

कामाच्या पाहणीदरम्यान आढळून आलेल्या त्रटुींनसुार कुं त्राटदारास दये असलेल्या रकमतेनू रुपये १.३७ 

लाख इतकी रक्कम बचत केली असनू, रुपये ४० हजार इतका दुंर् वसलू करण्यात आला आह.े  

  तसचे, माह ेएविल, २०२० ते सप्टेंबर, २०२० या वाढीव कालाविीसाठी कुं त्राटदारास रुपये १४ 

लाख इतक्या रकमचेा परररक्षणासाठी कायाडदरे् दणे्यात आला होता. तथावप, सदर कालाविीत कोववर्-१९ 

च्या िादभुाडवामळेु कुं त्राटदारान ेमदैानाच ेपरररक्षणाच ेकाम योगय िकारे न केल्यान े्याुंना कोणतेही अविदान 

करण्यात आलेले नाही, अस ेबहृन्मुुंबई महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(३) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

मुांबई ते गोिा महामागाविरील चौपदरीिरणाचे िाम पूणव िरण्याबाबत 
  

(५५) * १४६२८ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुुंबई ते गोवा महामागाडच्या चौपदरीकरणाच्या कामाकरीता कोट्यविी रुपये खचड करुनही गत १० 

वषाडपासनू मुुंबई ते गोवा महामागाडवरील पळस्तप ेते इुंदापरू मागाडच ेचौपदरीकरणाच ेकाम रखर्ले असल्याच े

माह ेम,े २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुुंबई ते गोवा महामागाडच्या चौपदरीकरणाच्या कामाुंची िगती व सद्य:वस्तथती काय आह,े या 

रस्त्याुंच ेकाम केव्हा सरुु करण्यात आले होते व ्यावर वकती खचड करण्यात आला आह,े या रस्त्याुंच ेकाम 

केव्हा पणूड करण्यात यणेार आह,े 

 



56 

(३) असल्यास, महामागाडच्या दरुवस्तथेमळेु अपघाताची सुंख्या वाढत असनू हजारो नागररकाुंचा बळी 

गेल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े सदर महामागाडच ेकाम वनिाडररत वेळ ठरवनू पणूड करण्याची मागणी स्तथावनक 

लोकिवतवनिींनी र्ासनाकरे् केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े मुुंबई ते गोवा 

महामागाडवरील चौपदरीकरणाच ेकाम पणूड करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) मुुंबई-गोवा महामागाडच ेचौपदरीकरण कें द्र र्ासनाच्या अख्याररत असनू पनवेल 

ते इुंदापरू (८४ वक.मी.) लाुंबीतील काम भारतीय राष्रीय राजमागड िाविकरण याुंचमेािड त िगतीपथावर आह.े 

ह ेखरेआह,े अस ेिकल्प सुंचालक,भारतीय राष्रीय राजमागड िाविकरण,पनवेल याुंनी कळववले आह.े 

(२) पनवेल ते इुंदापरू (८४ वक.मी.) लाुंबीतील चौपदरीकरणाच ेकाम BOT त्वावर सवलतदारामािड त 

वदनाुंक १९/१२/२०११ पासनू सरुु करण्यात आले होते. या कामाची एकूण वकुं मत रुपये ९४२.६९ कोटी 

इतकी आह.े सद्य:वस्तथतीत जवळपास ६३ वक.मी.च ेकाम झाले असनू ८८ टक्के (Physical Progress) 

िगती आह.े पनवेल ते कास ू(४२ वक.मी.) लाुंबीतील काम जवळपास पणूड झाले असनू कास ूते इुंदापरू (४२ 

वक.मी.) लाुंबीतील उवडरीत काम काँवक्रटीकरणान ेपणूड करण्यासाठी वनववदा िवक्रया अुंवतम टप्प्यात आह.े 

बाुंिकाम कालाविी १.५ वष ेअसनू ऑगस्तट २०२२ पयांत सरुु होणे अपवेक्षत आह,े अस ेिकल्प सुंचालक, 

भारतीय राष्रीय राजमागड िाविकरण, पनवेल याुंनी कळववले आह.े 

 मुुंबई-गोवा रा.म.क्र.६६ इुंदापरू (वक.मी. ८४/०००) ते झाराप (वक.मी.४५०/१७०) या ३५५.२८० 

वक.मी. वर्झाईन लाुंबीच्या चौपदरीकरणाच्या कामासाठी एकूण १० भाग करुन महामागाडच े ८० टक्के 

सुंपावद त जागा ताब्यात आल्यानुंतर ि्यक्ष काम नोव्हेंबर, २०१७ ते जानवेारी, २०१८ दरम्यान सरुु 

झाले.झाराप (वक.मी. ४५०/१७०) ते पात्रादवेी (वक.मी. ४७१/३००) या २१.१३ वक.मी.लाुंबीमिील 

चौपदरीकरणाच ेकाम सन २०१३ मध्ये पणूड करण्यात आले असनू सदर लाुंबी सवुस्तथतीत आह.े 

 सदर १० टप्प्याुंपकैी टप्पा क्र.४, ८, ९ व १० (कर्रे्ी ते परर्रुाम घाट व वाटूळ ते झाराप) या चार 

टप्प्याुंच ेकाम जवळजवळ पणूड झालेले आह ेव उवडरर त ६ टप्प्याुंच ेकाम िगतीत आह.े सदर महामागाडच्या 

एकूण लाुंबीपकैी २४३.७७ वक.मी.लाुंबीच ेसमुारे ७३ टक्के काम पणूड झालेले आह ेव उवडरर त १११.९०३ 

वक.मी. लाुंबीच ेकाम िगतीत आह.े सदर कामाुंसाठी राष्रीय महामागड मुंर्ळाुंतगडत समुारे ३०३४.६६ कोटी 

एवढा खचड करण्यात आला आह.ेसदर महामागाडच ेकाम वर्सेंबर २०२३ पयांत पणूड करण्याच ेवनयोजन आह.े 

(३) ह ेअुंर्त: खरे आह.े 

मुुंबई गोवा महामागड क्र.६६ च्या चौपदरीकरणाच े काम सरुु झाल्यापासनू नुंतरच्या काळात या 

महामागाडवर होणाऱ् या अपघाताुंच्या सुंख्यते घट झाल्याच ेिाप्त आकरे्वारीनसुार वदसनू येते. 

(४) व (५) राष्रीय महामागड क्र.६६ पनवेल ते इुंदापरू टप्प्यात सवलतदाराच्या वर्िॉल्टमळेु कलम ३७ 

अुंतगडत सवलत कराराची समाप्ती करण्याच ेआदरे् वदनाुंक १७/११/२०२१ रोजी वनगडवमत करण्यात आल े

आह.े तथावप, सदर िकरण लवादामध्ये न्यायिववष्ट आह.े सद्य:वस्तथतीत,मा.लवाद न्यायाविकरणाकरू्न 

कलम १७ यावचकेची सनुावणी िवक्रया अुंवतम टप्प्यात असनू वनणडय िवतक्षते आह.े 
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 महामागाडच े काम ्वरेन े पणूड करण्याच्या दृष्टीन े ववववि स्ततरावर वेळोवेळी बैठका घेण,ेकामातील 

भसूुंपादनाबाबत व वनजवमनीबाबत अर्थळे दरू करणे,कुं त्राटदाराुंना िगती योगय राखणेबाबत सवूचत 

करण्यात आले आह.े 

मुुंबई–गोवा राष्रीय महामागड क्र.६६ च े चौपदरीकरणाच े काम जलदगतीन े पणूड करण्यासाठी 

करण्यात आलेल्या उपाययोजना :- 

१) राज्य र्ासनान ेकें द्र सरकारर्ी समन्वय सािनू भसूुंपादन मोबदला वाटपाची िवक्रया सरुु केली 

असनू भसूुंपादन मोबदला रक्कम वाटपाची िवक्रया कें द्र र्ासनाच्या भमूीरार्ी पोटडलमािड त 

िगतीतआह.े 

२) वनजवमनीमध्ये काम करण्यासाठी वनववभागामािड त Stage-I ची मुंजरूी िाप्त झाली असनू काम 

करण्यासाठीची परवानगी िवक्रया वनववभागामािड त िगतीत आह.े 

३) सदर रा.म.क्र.६६ च े टप्पा ६-आरवली ते काटे व ७ काुंटे ते वाकेर् ची काम े वेळेत पणूड 

करण्यासाठी मळू ठेकेदार म.ेएम.ई.पी.कुं पनीला सब्स्तटीटयटू करुन म.ेरोर्वेज इन्फ्रा सोल्यरू्न याुंची 

वनयकु्ती करण्यात आली असनू सदर काम ेिगतीपथावर आह.े 
 

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

 

माथेरान (ता.िजवत, वज.रायगड) नगरपररषदेचा प्रलांवबत  

साांडपाणी पुनप्रववक्रया प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत 
  

(५६) * १३६४३ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) माथेरान (ता.कजडत, वज.रायगर्) नगरपररषदचे्या साुंर्पाणी पनुिडवक्रया िकल्पासाठी ववववि र्ासकीय 

परवानगया िाप्त झाल्या असनू रुपये ३३ कोटींचा वनिी मुंजरू होऊनही गत ४ वषाडपासनू साुंर्पाणी पनुडिवक्रया 

िकल्प िलुंवबत असल्याच े वदनाुंक १२ म,े २०२२ रोजी वा ्या समुारास वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू िकल्प िलुंवबत असल्यान े माथेरानमिील हॉटेल व्यावसावयक साुंर्पाणी थेट 

दऱ्याखोऱ्यात व ग्रामस्तथाुंच्या घराजवळ सोर्त असल्यान े्याचा त्रास माथेरानवावसयाुंना होत आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े माथेरान 

नगरपररषदचेा िलुंवबत साुंर्पाणी पनुडिवक्रया िकल्प सरुु करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात 

येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) सदर िकल्प मुंजरू नाही तसचे, ्याकरीता वनिी दखेील मुंजरू झालेला नाही.  

(२) माथेरान येथील सवड मोठ्या हॉटेलमध्ये स्तवतःच ेसाुंर्पाणी पनुिडवक्रया िकल्प कायाडवन्वत केलेले असनू 

ते चाल ूवस्तथतीत आहते. तसचे, छोटे हॉटेलमिील साुंर्पाण्याच ेिमाण ह ेनगण्य असनू ्याुंच्याद्वारे सदरील 

साुंर्पाणी ्याुंच्या हॉटेलच्या आवारात र्ोष खर््याद्वारे िवक्रया केली जाते. 
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(३) माथेरान नगरपररषदमेािड त मलवन:स्तसारण िवक्रया िकल्पाच्या महाराष्र जीवन िाविकरणाकरू्न ताुंवत्रक 

मान्यता घेण्याची कायडवाही सरुु आह.े 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

मुांबईतील शासिीय रुनणालयाांमध्ये र्त ाचा पुरिठा िरण् याबाबत 
  

(५७) * १३९२४ श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) र्ोंवबवली (वज.ठाणे) यथेे थॅलेसवेमया व्यािीन ेबावित रुगण रक्त चढववण्यासाठी र्ीव येथील लोकमान्य 

वटळक रुगणालयात वदनाुंक ३१ मे, २०२२ रोजी गेले असता रुगणालयात रक्त उपलब्ि नसल्यामळेु रुगणाुंना 

परत जावे लागले असल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, माह े एविलच्या र्वेटच्या आठवर््यापासनू रक्ताचा तटुवर्ा असतानाही आवश्यक ्या 

उपाययोजना केल्या नसल्यामळेु तसचे माह े म े मवहन्यात रक्ताचा तटुवर्ा अविक वाढून थॅलेसवेमयाच्या 

बालकाुंना माह ेम ेमवहन्यात रक्त उपलब्ि होण्यास अर्चणी वनमाडण झाल्याच ेवनदर्डनास आले आहे, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर बालकाुंना रक्त दणे्यासाठीच े रक्तदाते उपलब्ि असनूही रुगणालयातील रक्तपढेीच्या 

वेळेची अर्चण तसचे रवववारी रक्तपढेी बुंद असल्यामळेु रक्तदाताुंना रक्त दतेा आले नाही, ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े मुुंबईतील 

र्ासकीय रुगणालयाुंमध्ये रक्ताचा परुवठा सरुळीत करण्यासाठी रुगणालयातील रक्तपढ्ेयाुंच्या वेळेत बदल 

करुन रवववारी रक्तपढेी सरुु ठेवण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) वदनाुंक ३१ मे, २०२२ रोजी र्ोंवबवली येथील थॅलेसवेमया व्यािीन ेबावित सदर 

रुगणास लोकमान्य वटळक रुगणालयाच्या रक्तकें द्रात आवश्यक रक्त गटाची कमतरता असल्यामळेु रक्त 

उपलब्ि होऊ र्कले नाही. 

 सदर रुगणास अन्य रक्तकें द्रातनू रक्ताची तरतदू करता येईल या हतेनू ेलोकमान्य वटळक रुगणालयात 

दाखल होण्यास साुंवगतले होते. तथावप, रुगणाच्या नातेवाईकाुंनी ्यास नकार दऊेन रक्तसुंक्रमणासाठी दसुरी 

तारीख घेतली, अस ेबहृन्मुुंबई महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(२) व (३) बहृन्मुुंबई महानगरपावलकेच्या रुगणालयाुंमािड त बहुताुंर् रवववारी रक्तदान वर्वबर आयोवजत 

करण्यात येते. तथावप, एविल व म ेमवहन्याुंत िवतवषी ववद्यार्थयाांच्या परीक्षा व उन्हाळी सटु्टया असल्यामळेु 

रक्तदा्याुंच ेिमाण कमी असते. 

 माह े एविल, २०२२ मध्ये लोकमान्य वटळक महानगरपावलका सवडसािारण रुगणालयामािड त 

आयोवजत १३ रक्तदान वर्वबराुंमािड त ९९४ व रक्तकें द्रात स्तवेच्छारक्तदानान े ११४ रक्तवपर्व्याुंच े सुंकलन 

करण्यात आले. ्यापकैी ३०९ रक्तवपर्व्या थॅलेसवेमया रुगणाुंसाठी दणे्यात आल्या. 
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 तसचे, माह े मे २०२२ मध्ये आयोवजत १६ रक्तदान वर्वबराुंमािड त १४६९ व रक्तकें द्रात 

स्तवेच्छारक्तदानान े ८५ रक्तवपर्व्याुंच े सुंकलन करण्यात आले. ्यापकैी ४१५ रक्तवपर्व्या थॅलेसवेमया 

रुगणाुंसाठी दणे्यात आल्या, अस ेबहृन्मुुंबई महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(४) बहृन्मुुंबई महानगरपावलकेच्या रुगणालयाुंमध्ये बहुताुंर् रवववारी रक्तदान वर्वबरे आयोवजत केली जात 

जातात. तसचे रुगणालयाुंतील रक्तपढेी ववभाग रुगणाुंच्या सवेेकरीता २४ तास कायडरत असतो. रक्तपढेी 

ववभागातील बहुताुंर् कमडचारी वगड वर्वबराकरर ता उपवस्तथत असल्यामळेु रक्तपढेी ववभागात रवववारी 

रक्तदा्याला रक्तदान करता येत नाही, अस ेबहृन्मुुंबई महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

िोल्हा ते वझरोर्ाटा (वज.परभणी) राष्ट्रीय महामागावचे िाम पणूव न िरणाऱ्या दोषी 

िायविारी अवभयांता याांचेिर िारिाई िरुन महामागावचे िाम पणूव िरण्याबाबत 
  

(५८) * १३८४० श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश चव्हाण : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२०८१ ला 

वदनाांि ९ माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम 

(सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोल्हा ते वझरोिाटा (वज.परभणी) या राष्रीय महामागड क्र. ६१ या रस्त्याच े काम मागील पाच 

वषाडपासनू पणूड न झाल्यामळेु ११३ जणाुंचा मृ् य ूव २१८ अपघात झाले असल्यान ेयािकरणी जबाबदार 

कायडकारी अवभयुंता याुंच्यावर िौजदारी गनु्हा दाखल करण्याबाबत वजल्हाविकारी, परभणी याुंनी माह ेम,े 

२०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान आदरे् काढले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नागररकाुंच्या मृ् यसू व अपघातास कारणीभतू असणारे तसचे कागदोपत्री कायडवाही करुन 

वववहत मदुतीत काम पणूड न करणारे कायडकारी अवभयुंता याुंच्याववरुध्द गनु्हा नोंद करण्यात आला आह े

काय, याबाबत थोर्क्यात सववस्ततर मावहती काय आह,े 

(३) असल्यास, वजल्हाविकारी, परभणी याुंनी आदवेर्त करुनही कायडकारी अवभयुंता याुंचवेर कोणतीही 

कारवाई न करता ्याुंना सहकायड करण्यात यते असल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन कोल्हा ते वझरोिाटा (वज.परभणी) राष्रीय महामागाडच े

काम पणूड न करणाऱ्या दोषी कायडकारी अवभयुंता याुंचवेर कारवाई करुन महामागाडच ेकाम पणूड करण्याबाबत 

कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) अुंर्त: खरे आह.े या कालाविीत ७० अपघात झाले असनू ७१ मृ् य ू झाले 

आहते. 

(२) कोल्हा ते वझरो िाटा या राष्रीय महामागाडच े काम Ganon Dunkerley & Co. या कुं पनीला कें द्र 

र्ासनान े वदनाुंक १४ एविल, २०१७ रोजी िदान केले होते. या कामाच्या कलम १०.४ करारनामानसुार 

बाुंिकाम कालाविीत अपघाताची सुंपणूड वजम्मदेारी कुं त्राटदाराची असते. तसचे या कामावर वनरीक्षणासाठी 

M/s Mare Technocrats Pvt.Ltd या कुं पनीची कें द्र र्ासनाच्या पररवहन मुंत्रालयाकरू्न नमेणकु करण्यात 

आली होती. कामाची सुंथ िगती लक्षात घेता वदनाुंक ९ माचड,२०२२ रोजी ह ेकुं त्राट कें द्र र्ासनान ेरि केले व 

उवडररत कामाची वनववदा िवक्रया पणूड झाली असनू कुं त्राटदारास Work-Order दणे्याची िवक्रया सरुु आह.े 
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यास्ततव अपघाताची जबाबदारी कुं त्राटदाराची असल्यान ेकायडकारी अवभयुंता याुंच्या ववरोिात गनु्हा 

नोंद करण्याचा िश्न उद ्भवत नाही. 

(३) िश्न उद ्भवत नाही. 

(४) िश्न उद ्भवत नाही. 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

िरळी (मुांबई) येथील बीडीडी चाळ पुनिवसन प्रिल्पातील पोलीस  

िुटुांवबयाांसाठीच्या घराची विां मत िमी िरण्याबाबत 
  

(५९) * १३८२६ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.विजय ऊर्व  भाई 

वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण 

दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, श्री.राजहांस वसांह, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : सन्माननीय उप मुख्यमां्ी  पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) वरळी (मुुंबई) येथील बीर्ीर्ी चाळीत वदनाुंक १ जानवेारी, २०११ पयांत राहणाऱ्या २२५० पोलीस 

कुटुुंबाुंना ि्यकेी रुपये ५० लाखात घर दणे्याचा वा बाुंिकाम खचाडच्या ५० टक्के रक्कम आकारुन नवीन 

सदवनका दणे्याचा वनणडय र्ासनान ेमाह,े म,े २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान घेतला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, बीर्ीर्ी चाळीमिील घरे पोवलसाुंना दणे्यात यतेील, अर्ी हमी र्ासनान ेमा.न्यायालयात 

वदली असनू पोलीस कुटुुंबीयाुंच े उ्पन्न, ्याुंची आवथडक पररवस्तथती लक्षात घऊेन बीर्ीर्ी चाळीतील 

घराुंची वनिाडररत रक्कम वनवित करावी तसचे रुपये ५० लाखाची रक्कम कमी करण्याची मागणी पोलीस 

कुटुुंवबय व लोकिवतवनिींनी र्ासनाकरे् केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान ेबीर्ीर्ी चाळ 

पनुवडसन िकल्पात पोलीस कुटुुंवबयाुंसाठी लावलेली घराची वकुं मत कमी करण्याबाबत कोणती कायडवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१), (२), (३) व (४) बी. र्ी. र्ी. चाळींमध्ये वदनाुंक १/०१/२०११ रोजी पयांत जे 

पोलीस कमडचारी पोलीस सवेा वनवासस्तथानात वास्ततव्यास आहते (सवेेत कायडरत, सवेावनवतृ्त व वदवुंगत 

पोलीस कमडचाऱ्याुंच े कायदरे्ीर वारस इ्यादी) ्याुंना रुपये ५० लाखात घर दणे्याचा वा बाुंिकाम 

खचाडच्या ५० टक्के रक्कम आकारुन नवीन सदवनका दणे्याचा वनणडय घेण्यात आलेला नाही. 

 तर उक्त पोलीस कमडचाऱ्याुंना बी. र्ी. र्ी. चाळींच्या पनुववडकासाुंतगडत ५०० चौ. िूट क्षेत्रिळाचा 

पनुववडकसीत गाळ्याच े ववतरण ्याुंच्याकरू्न पनुववडकसीत गाळ्याच्या बाुंिकाम खचाडची रक्कम 

(Construction Cost) आकारून मालकी तत्त्वावर करण्याचा वनणडय या ववभागाच्या वदनाुंक 

१८/०८/२०२१ रोजीच्या र्ासन वनणडयान्वये घेण्यात आला आह.े 
 

----------------- 
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नािाडोंगरी (ता.तुमसर, वज.भांडारा) येथील बािनथडी नदीिरील पुलाच्या 

 बाांधिामािरीता वनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(६०) * १४५१८ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम 

िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नाकार्ोंगरी (ता.तमुसर, वज.भुंर्ारा) येथील बावनथर्ी नदीवरील आुंतरराज्य पलुाची सरुक्षा मदुत 

सुंपल्यामळेु गत वदर् वषाडपासनू या पलुावर अवजर् वाहतकू बुंद करण्यात आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नवीन पलु बाुंिकामाचा रुपये ११५ कोटींचा िस्तताव र्ासनाकरे् मुंजरुीकरर ता सादर 

करण्यात आला असनू िस्ततावास अद्याप मुंजरुी वमळाली नसल्यामळेु अवजर् वाहनिारकाुंना ५० वक.मी. 

चा िेरा मारुन आुंतरराज्य वसमा पार करावी लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, बावनथर्ी नदीवरील पलु बुंद असल्यान ेअवजर् वाहनिारकाुंचा वेळ व इुंिनाचा खचड 

वाढला असनू अवजर् वाहतकुीमळेु तमुसर ते वारावर्वनी मागाडची दरुवस्तथा होऊन रस्तते वाहतकुीस 

अर्थळा वनमाडण होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े बावनथर्ी 

नदीवरील पलुाच्या बाुंिकामाकरर ता वनिी उपलब्ि करुन पलुाची बाुंिणी करण्याबाबत कोणती कायडवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) होय. 

(३) सदर रस्त्याची दरुुस्तती करुन रस्तता वाहतकुीस योगय करण्यात आलेला आह.े  

(४) व (५) रस्तता वाहतकुीस योगय करण्यात आला असनू, पलुाच ेबाुंिकाम करण्याच ेकाम वनकष, मुंजरूी व 

वनिी उपलब्ितचे्या अिीन राहून हाती घेण्याच ेवनयोजन राहील.  
 

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

  

राज्य शासनाच्या सामावय प्रशासन विभाग ि आवदिासी वििास विभागाच्या  

शासन वनणवयामध्ये परस्पर विसांगती असल्याबाबत 

  

(६१) * १४३४४ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे : 

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्य र्ासनाच्या सामान्य िर्ासन ववभागान े वदनाुंक ११ वर्सेंबर, २०२० रोजी वनगडवमत केलेल्या 

र्ासन वनणडयामध्य े कमडचाऱ्याुंच्या सवेा, र्ती तसचे ्याुंना र्ासकीय सवेेत वनयवमत करण्याबाबतच्या 

तरतदुी आदवेर्त करण्यात आल्या असनू ्यानसुार र्ासन सवेेतील कायडरत चतथुडश्रेणी पद े व्यपगत 

करण्याचा व या पदाुंवर मानिन पध्दतीने कुं त्राटी कमडचारी भरण्यात येणार असल्याच ेनमदू करण्यात आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सदर र्ासन वनणडयानसुार आवदवासी ववकास ववभागामध्ये दहा वष ेवकुं वा ्यापके्षा अविक 

काळ कुं त्राटी वकुं वा रोजुंदारी कमडचारी म्हणनू सवेा दणेाऱ्या कमडचाऱ्याुंना र्ासकीय सवेेत सामावनू 

घेण्याबाबत मा.न्यायालयाच्या वनकालास अिीन राहून, आवदवासी ववकास ववभागान े्याुंच ेस्ततरावर तसा 

र्ासन वनणडय वनगडवमत केला असल्याच ेवदनाुंक २० एविल, २०२२ रोजी वा ्यासमुारास वनदर्डनास आले 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, ्यामळेु राज्य र्ासनाच्या सामान्य िर्ासन ववभाग व आवदवासी ववभागाच्या र्ासन 

वनणडयामध्ये परस्तपर ववसुंगती असल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े उपरोक्त दोन्ही 

र्ासन वनणडयातील ववसुंगती दरू करण्याबाबत तसचे कुं त्राटी वा रोजुंदारी पध्दतीवर नमेलेल्या 

कमडचाऱ्याुंकरू्न र्ासकीय कामकाज पध्दतीची गोपवनयता कर्ािकारे पर्ताळली जाणार आह,े याबाबत 

कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) वदनाुंक ११ वर्सेंबर, २०२० रोजी अर्ा स्तवरुपाचा कोणताही र्ासन वनणडय 

सामान्य िर्ासन ववभागाकरू्न वनगडवमत करण्यात आलेला नाही. 

(२), (३), (४) व (५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

नायगाांि (ता.पाटोदा, वज.बीड) येथील मयुर अभयारण्यातील वनलररवसदीया िनस्पती नष्ट 

िरुन तयाजागी िवयजीिाांना पोषि झाडे लािण्याबाबत 
  

(६२) * १४३३८ श्री.सरेुश धस : वदनाांि ४ माचव, २०२२ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात 

आलेल्या अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि १०७१० ला वदलेल्या 

उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नायगाुंव (ता.पाटोदा, वज.बीर्) येथील सिुवसध्द मयरु अभयारण्यात सन २०१८-२०१९ च्या 

मोजणीनसुार मोराुंची सुंख्या ८२०३ इतकी असल्याच े तसचे इतर वन्य पर्पुक्षीही मोठ्या िमाणावर 

असल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या अभयारण्य क्षेत्रामध्ये गलीररवसर्ीया (उुंदीरमारी) या झार्ाुंची सुंख्या लक्षणीय असनू ते 

अ्युंत ववषारी असल्यान े पररणामी मोर व अन्य वन्यजीव याुंची िजनन र्क्ती कमी झाल्याच े तसचे 

मोराुंच्या सुंख्येत घट झाल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वन्यजीवाुंना वाचववण्यासाठी सदरहू झारे् नष्ट करुन ्याजागी वन्यजीवाुंना पोषक वर्, 

वपुंपळ, बेहर्ा, करवुंद, वबबा, टेंभणूी, उुंबर, वचुंच, िामोर्ा याुंसारख्या वकृ्षाुंची लागवर् करण्याची मागणी 

होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, नायगाव मयरु अभयारण्याच्या मुंजरू व्यवस्तथापन आराखर््यामध्ये वगलरीवसर्ीया वनस्तपती 

काढून ्याजागी इतर वन्यजीव पोषक झारे् लावण्याची बाब अुंतभुडत करुन वगलरीवसर्ीयाची झारे् 

काढण्याची मागणी स्तथावनक लोकिवतवनिींनी र्ासनाकरे् केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(५) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े नायगाव मयरु 

अभयारण्यातील वगलररवसवदया वनस्तपती नष्ट करुन ्याजागी वन्यजीवाुंना पोषक वर्, वपुंपळ, बेहर्ा, करवुंद, 

वबबा, टेंभणूी, उुंबर, वचुंच, िामोर्ा याुंसारख्या वकृ्षाुंची लागवर् करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास,ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) सन २०१९ च्या पक्षीगनणेनसुार नायगाव मयरु अभयारण्यातील मोराुंची 

सुंख्या ८२०३ इतकी नोंदववण्यात आली आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) व (४) ह ेखरे आह.े 

(५) वगलरीवसर्ीया या वनस्तपतीच्या समळु उच्चाटनाबाबत (Eradication) अवलुंवबण्याची पध्दत व ्याच े

पररणाम तसचे उपयकु्त िजाती सुंविडनाबाबत अभ्यास करण्यासुंबुंिी ववभागीय वन अविकारी (वन्यजीव), 

औरुंगाबाद याुंनी र्ॉ. सवचन पणुेकर, बायोवस्तियर सुंस्तथा, पणु,े तसचे पयाडवरण र्ास्त्र ववभाग िमखु, र्ॉ. 

बाबासाहबे आुंबेर्कर, मराठवार्ा ववद्यापीठ औरुंगाबाद याुंना ववनुंती करण्यात आली आह.े सदर अहवाल 

िाप्त झाल्यानुंतर पढुील आवश्यक कायडवाही करण्यात येईल. 

(६) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

निी मुांबईतील वसडिोच्या मालमते्तिर िाढीि मोबदल्याच्या  

िसुलीसाठी जप्तीची िारिाई िरण्यात आल्याबाबत 
  

(६३) * १४०५५ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नवी मुुंबईतील वसर्कोच्या मालमत्तवेर वाढीव मोबदल्याच्या रुपये २६ कोटींच्या वसलुीसाठी जप्तीची 

कारवाई करण्यात आल्याच ेमाह ेएविल, २०२२ मध्ये वा ्यादरम्यान वनदर्डनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, वाढीव मोबदल्याची िकरणे हाताळण्याची जबाबदारी असलेल्या सुंबुंवित ववभागान ेसदर 

िाईल लपवनू ठेवल्यान े वसर्कोवर जप्तीची कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप कमडचारी वगाडनी केला 

असनू सुंबुंवित अविकाऱ्याुंची चौकर्ी करण्याची मागणी दखेील कमडचारी वगाडन े केली आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े वाढीव 

मोबदल्याची िाईल लपवनू ठेवणाऱ्या दोषी अविकाऱ्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय.  

 वसर्को महामुंर्ळाकरू्न िाथम्य क्रमान े व वनिी उपलब्ितेनसुारवाढीव मोबदल्याची रक्कम 

मा.न्यायालयात जमा करण्यात येते. भसूुंदभड क्र. ४५१/२०२० मध्ये मा.वदवाणी न्यायालमध्ये वदनाुंक 

०६/१०/२०१८ च्या आदरे्ानसुार वाढीव मोबदला मुंजरू केला आह.े परुंत,ु मा.उच्च न्यायालयात िथम  
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अवपल दाखल करण्याची बाब ववचारािीन असल्यान े तसचे ववना अवपल रक्कम ववतरीत केल्यास 

पनुववडलोकन यावचकाुंमध्य े िवतकुल पररवस्तथती वनमाडण होण्याची र्क्यता ववचारात घेता वाढीव 

मोबदल्याची रक्कम ववतरीत करण्यात आली नव्हती. ्यामळेु वसर्कोववरुध्द जप्तीची कायडवाही करण्यात 

आली होती. परुंत,ु वदनाुंक १८/०४/२०२२ रोजी वाढीव मोबदल्याची रक्कम मा.न्यायालयात जमा 

करण्यात आली आह.े  

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) व (४) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील पुनविविासासाठी ‘झोपडपट्टी’ म्हणून घोवषत िेलेल्या  

अवधसचूनेचे पुनविवलोिन िरण्याबाबत 
  

(६४) * १४५४४ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, 

डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस 

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : सन्माननीय उप मुख्यमा्ं ी  पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यात सन २००० ते २०११ या कालाविीत ज्या झोपर्पट््टयाुंचा पनुववडकास झालेला नाही ्याुंना 

पनुववडकासासाठी ‘झोपर्पट्टी’ म्हणनू घोवषत करण्याबाबतची अविसचूना वदनाुंक २३ मे, २०२२ रोजी वा 

्यासमुारास झोपर्पट्टी पनुववडकास िाविकरणान ेवनगडवमत केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ्यामळेु मोक्याच्या जागाुंवरील झोपर््या खाजगी ववकासकाुंकरू्न खरेदी केल्या जाऊन 

एसआरए योजनचे े सवड िायद े घऊेन खलु्या बाजारात सदवनका ववक्री करण्याची र्क्यता वनमाडण झाली 

असल्यामळेु झोपर्पट्टी पनुववडकासाच ेमळू उविष्ट साध्य होणार नसल्याची वस्तथती वनमाडण झाली आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक् त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े एसआरएच े

िोरण ववकासकाुंच्या िायद्याच ेअसल्यामळेु सदर िोरणाच ेपनुववडलोकन करण्याबाबत कोणती कायडवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) ‘झोपर्पट्टी गणना क्षेत्र’ म्हणनू कलम ४ अन्वये घोवषत केलेले आह,े 

अर्ा वठकाणी सन २०११ पवूी झोपर्पट्टी अवस्तत्वात आह ेअर्ा सवड झोपर्पट्टयाुंना ‘झोपर्पट्टी पनुवडसन 

क्षेत्र’ म्हणनू घोवषत करण्यासुंदभाडत झोपर्पट्टी पनुवडसन िाविकरणाकरू्न वदनाुंक २३/०५/२०२२ रोजी 

अविसचूना वनगडवमत करण्यात आली आह.े सदरहू अविसचूननेसुार झोपर्पट्टी वावसयाुंच े पनुवडसन जलद 

गतीन ेकरणे र्क्य होईल. 

(३) व (४) िश्न उद ्भवत नाही. 

----------------- 
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भािवसांगपुरा-पडेगाि (वज.औरांगाबाद) रोडिरील महानगरपावलिेच्या िचरा डेपोमधील 

िचऱ्यािर बायोमायवनांग प्रवक्रया राबिून िचऱ्याची विल्हेिाट लािण्याबाबत 
  

(६५) * १४७८५ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील   

काय :- 
(१) भाववसुंगपरुा-परे्गाव (वज.औरुंगाबाद) रोर्वरील महानगरपावलकेच्या कचरा रे्पोमिील कचऱ्यावर 

कोणतीही िवक्रया न राबववता कचरा जाळण्यात येत असल्यामळेु जळालेल्या कचऱ्याुंतनू ववषारी िरू व 

वाय ूहवेमध्ये वमसळून रे्पोलगतच्या गलोररया वसटी वसाहतीमध्ये राहणाऱ् या एक हजार कुटुुंवबयाुंना श्वसनाच े

ववकार झाल्याच ेवनदर्डनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पाच वषाडपवूी सदर कचरा रे्पोला नागररकाुंनी ववरोि केल्यावर महानगरपावलकेन ेकचरा 

रे्पोतील कचऱ्यावर िवक्रया होईल, ्याची र्ास्त्रोक्त पध्दतीन े ववल्हवेाट लावली जाईल, अस ेआश्वासन 

वदले होत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, परुंत ुसदर आश्वासनाुंची अद्याप पतुडता झालेली नसनू जनु्या साठलेल्या कचऱ् यातनू तयार 

होणाऱ् या वमथेन वायमुळेु कचरा पटेत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीच्या अनषुुंगान े भाववसुंगपरुा-

परे्गाव (वज.औरुंगाबाद) रोर्वरील महानगरपावलकेच्या कचरा रे्पोमिील कचऱ्यावर िवक्रया राबवनू 

कचऱ्याची ववल्हवेाट लावण्याबाबत तसचे र्हरातील िदषूण रोखण्याचदेृष्टीन ेउपाययोजना करण्याबाबत 

कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलुंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) परे्गाव येथे साठलेला कचरा असल्यान े्यामध्ये वमथेन वाय ुतयार होत असल्यान ेवदनाुंक ७/४/२०२२ 

रोजी आग लागली होती, पुंरत ु सदर आग महानगरपावलकेमािड त ्वरीत ववझववण्यात आली असल्याच े

महानगरपावलकेन ेकळववले आह.े  

(४) स्तवच्छ महाराष्र अवभयानाुंतगडत औरुंगाबाद र्हराकरर ता मुंजरू करण्यात आलेल्या रुपये १४८.७९ 

कोटी वकुं मतीच्या घनकचरा व्यवस्तथापनाच्या सववस्ततर िकल्प अहवालानसुार परे्गाव येथे १५० म.े टन 

िवतवदन क्षमतेचा घनकचरा िवक्रया कें द्र कायाडवन्वत आह.े तेथील ओल्या कचऱ्यावर र्ास्त्रोक्त पध्दतीन े

िवक्रया करून सेंद्रीय खताची वनवमडती करण्यात यते असनू सकुा कचरा (RDF) वापरासाठी वसमेंट कुं पनीला 

पाठववण्यात येतो.  

 र्हरात ववववि वठकाणी िदषूण रोखण्यासाठी राष्रीय र्धु्द हवा कायडक्रमातुंगडत काम ेसरुू असनू 

र्हरातील दभुाजकाुंमध्ये वकृ्षारोपण करण,े नाल्यावर बॅररकेटींग करणे इ्यादी िय्न महानगरपावलका 

स्ततरावर सरुू आहते. 
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 परे्गाव येथील जनु्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमावनुंग िवक्रया करण्याकरीता मवर्नरी खरेदी 

िवक्रया महानगरपावलका स्ततरावर सरुू आह े अस े आयकु्त, औरुंगाबाद महानगरपावलका याुंनी कळववले 

आह.े 

(५) िश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

  

विधान भिन :   श्री.राजेवद्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 

____________________________________________________________________ 

मदु्रणपवूड सवड िवक्रया महाराष्र वविानमुंर्ळ सवचवालयाच्या सुंगणक युंत्रणेवर करण्यात आली आह.े 

मदु्रण: र्ासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुुंबई. 


