
महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

िाराांविि प्रश्नोत्तराराां ी यादी 

  

मांगळिार, वदनाांि २३ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपद १, १९४४ ( शिे ) 

  

(१) मुख् यमां्ी  

 

याां े प्रभारी विभाग 
(२) उप मुख्यमां्ी 

(३) िने मां्ी 

(४) सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी 

  

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

प्रश्नाां ी एिूण सांख्या - ५७ 
------------------------------------- 

  

राज्यािील वििासिाांनी िेळेि पूणव न  िेलेल्या गृहप्रिल्पाां ी महारेराने जाहीर िेलेली सधुाररि यादी 
  

(१) *  ४४५६२   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.लहू िानडे (श्रीरामपूर), श्रीमिी गीिा जैन (वमरा भाई ांदर), 

श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पविम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.अजय  ौधरी (वशिडी) :    सन्माननीय 

उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) राज्यात सन २०१७ ते २०२२ पयंत एकूण ४४८३ गहृ प्रकल्प व्यपगत झाल्याचे महारेराच्या सधुारीत यादीत जाहीर 

करण्यात आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी अनेक विकासकाांनी महारेराकडून मदुतिाढ घेिनूही प्रकल्प िळेेत पणुण न केल्यामळेु 

ग्राहकाांच ेआवथणक नकुसान झाले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्प िेळेत पणुण न होण्याची कारणे काय आहते, तसेच विकासकाांकडून ग्राहकाांना घर िा रक्कमा 

व्याजासह परत करण्यासांदर्ाणत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) तसेच उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सांबांवधत दोषींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) स्थािर सांपदा (विवनयमन ि विकास) अवधवनयम, २०१६  मधील तरतदुीनसुार ज्या 

प्रकल्पाची मदुत पणूण करण्याचा कालािधी सांपषु्टात आलेला आह,े अशा प्रकल्पाांची यादी महाराष्ट्र स्थािर सांपदा 

वनयामक प्रावधकरणाच्या सांकेत स्थळािर प्रवसध्द करण्यात येते.  

     ज्या विकासकाांनी वदलेल्या मदुतीत प्रकल्प पणुण केला नाही अथिा महाराष्ट्र स्थािर सांपदा वनयामक प्रावधकरणाकडे 

मदुतीसाठी अजण केला नाही अशा ४५१३ प्रकल्पाांची यादी वद. ३१ माचण, २०२२ रोजी महाराष्ट्र स्थािर सांपदा वनयामक 

प्रावधकरणाच्या सांकेत स्थळािर प्रवसध्द करण्यात आली आह.े 

(३) ि (४) महाराष्ट्र स्थािर सांपदा वनयामक प्रावधकरणाकडे अधणन्यावयक स्िरुपाचे काम पार पाडले जाते. सदर प्रकल्प 

पणुण करण्याच्या अनषुगाांन े स्थािर सांपदा (विवनयमन ि विकास) अवधवनयम, २०१६  मधील तरतदुीनसुार ज्या 

प्रकल्पातील ग्राहक सांयकु्तपणे कलम ७ अन्िये तक्रार दाखल करतात अशा प्रकल्पातील ग्राहकाांची, विकासकाची 

सांयकु्तपण ेसनुािणी घेऊन पढुील कायणिाही करण्यात येते. 

(५)  प्रश्न उद्भित नाही. 

  ----------------- 
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िां ठेहळ्ळी (िा.अक्िलिोट, वज.सोलापूर) वशिारािील िनके्ष्ािून बेिायदेशीर मुरुम उपसा िेल्याबाबि 
  

(२) *  ४५७६३   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण) :   सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१)  कां ठेहळ्ळी (ता.अक्कलकोट, वज.सोलापरू) वशिारात असलेल्या १९ हके्टर िनक्षेत्रातनू मोठ्या प्रमाणात 

बेकायदशेीर मरुुम उपसा केल्यामळेु येथील दवुमणळ औषधी िनस्पती नष्ट होत असल्याचे माह े मे, २०२२ मध्ये िा 

त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यामळेु कां ठेहळळी वशिारात गट क्र.९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात िनक्षेत्र असनू याच क्षेत्रात डोंगरसदृश्य 

जवमनीचे अनेक िषाणपासनू अिैध उत्खनन होत असतानाही िन विर्ागाच्या दलुणक्षामळेु औषधी िनस्पती ि िन्यजीिाांना 

धोका वनमाणण झाला आह,े ह ेही खरे काय, 

(३) असल्यास, कां ठेहळ्ळी पररसरातील िनक्षेत्रात होत असलेला मरुुम उपसा ि अवतक्रमण थाांबविण्याची मागणी ग्रामस्थ 

आवण पयाणिरण प्रेमींनी शासनाकडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय ि त्यानषुांगाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

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

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) सदर प्रकरणी तहसील कायाणलय, अक्कलकोट, पांचयात सवमती, िन विर्ागाकडे तक्रार प्राप्त झाल्याचे अवर्लेखात 

वदसनू आलेली नाही. 

(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

अांबाजोगाई (वज.बीड) येथील नगरपररषद हद्दीिील नाली बाांधिामाि मुख्यावधिारी ि  

नगराध्यक्ष याांनी सांगनमिाने िेलेला गैरव्यिहार 
  

(३) *  ४४८२१   श्रीमिी नवमिा मुांदडा (िेज) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अांबाजोगाई (वज.बीड) येथील नगरपररषद हद्दीतील प्रर्ाग क्र.०१ मधील शहा मवस्जद ते जयिांती नदीपयंत तीथण क्षेत्र 

विकास महमांळामार्ण त बाांधण्यात आलेल्या जनु्याच नालीिर वसमेंटचा थर दऊेन नगरपररषदचे्या आपत्कालीन वनधी मधनू 

बनािट कामाांचे अांदाजपत्रक तयार करून मखु्यावधकारी ि नगराध्यक्ष याांनी सांगनमताने समुारे रु.२०,३१,६१४/- इतक्या 

रकमेची बनािट दयेके अदा करून लाखो रुपयाांचा गैरव्यिहार केला असल्याचे वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी उपायकु्त, नगरपररषद प्रशासन शाखा, औरांगाबाद याांनी गांर्ीर आक्षेप नोंदित या कामात 

प्रशासकीय ि वित्तीय अवनयवमतता झाल्याचे स्पष्ट करुन सदर अवनयवमततेबाबत जबाबदारी वनवित करुन सांबांवधताांिर 

कारिाई करण्याबाबतचा अहिाल वदनाांक ६ जनू, २०२२ रोजी वजल्हावधकारी, बीड याांच्याकडे पाठिला आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वजल्हावधकारी, बीड याांनी प्राप्त अहिालाच्या अनषुांगाने सांबांवधतािर जबाबदारी वनवित करून कठोर 

कारिाई करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े 

     अशा आशयाची तक्रार वजल्हावधकारी, बीड याांच्या कायाणलयास प्राप्त झाली आह.े 

(२) ह ेअांशतः खरे आह.े 

     सदर प्रकरणी चौकशी सवमतीचा अहिाल वजल्हावधकारी कायाणलयास वद.१३ जनू, २०२२ रोजी प्राप्त झाला आह.े  
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(३) सदर प्रकरणी सांबांवधत अवधकारी / कमणचारी याांच्याविरुद्ध विर्ागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याबाबत उपायकु्त, 

नगरपररषद प्रशासन विर्ाग, विर्ागीय आयकु्त कायाणलय, औरांगाबाद याांना वजल्हावधकारी, बीड याांनी वद. ०६ जलु,ै 

२०२२ रोजीच्या पत्रान्िये कळविले असनू, विर्ागीय आयकु्त, औरांगाबाद याांच्या स्तरािर कायणिाही सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद ्र्ित नाही. 

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

  

वशरसोली (िा.दापोली, वज. रत्नावगरी) येथील पुल िाहिुिीसाठी धोिादायि झाल्याबाबि 
  

(४) *  ४५४७७   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :  सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम 

िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वशरसोली (ता.दापोली, वज.रत्नावगरी) येथील पलु िाहतकुीसाठी धोकादायक झाल्याचे माह े मे, २०२२ मध्ये िा 

त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यामळेु सदरहू पलुािरील िाहतकू पािसाळयात बांद करण्यात येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पलूाच्या झालेल्या दरूािस्थेमळेु पलू कोणत्याही क्षणी कोसळून वजिीत ि वित्तहानी होण्याची शक्यता 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन पलुाच ेनिीन बाांधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ?  

 

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) या वठकाणी पलु नसनू १० राांगाांचा पाईप कॉजिे असनू सन २०२१ च्या पािसाळयात सदर 

कॉजिेचा विअरींग कोट क्षतीग्रस्त झाला होता. तथावप त्याची दरुुस्ती करुन िाहतकु सरुु आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. अवतिषृ्टीमळेु कॉजिे िरुन पाणी िाहत असल्याने ५ ते ६ तास िाहतकु बांद होत.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) ि (५) सदर वठकाणी कॉजिेच्या ऐिजी उांच पातळीच्या पलुाचे बाांधकाम करण्याचे काम वनकष, मांजरूी ि वनधी 

उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे वनयोजन राहील.     

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

डोंवबिली (वज. ठाणे) येवथल खोणी आवण वशरढोण गािाि म्हाडाच्या अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बाांधण्याि 

आलेल्या सदवनिाां ा िाबा वमळण्याबाबि 
  

(५) *  ४६०३०   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.प्रमोद (राजू) रिन पाटील (िल्याण 

ग्रामीण) : सन्माननीय उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंवबिली (वज.ठाणे) येवथल खोणी आवण वशरढोण गािात म्हाडाच्या कोकण गहृवनमाणण ि क्षेत्रविकास मांडळ 

याांच्याकडून अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी बाांधण्यात आलेल्या प्रत्येकी दोन हजार सदवनकाांची सोडत सन २०१८ मध्ये 

काढण्यात येिनू सोडत विजेत्याांनी म्हाडाचे ६ हप्तत्यात सिण पैसे र्रलेले असनूही त्याांना घराांचा ताबा दणे्यात आलेला 

नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू घराांचा ताबा लिकरात लिकर वमळािा यासाठी सदवनकाधारकाांनी िारांिार मागणी करुनही यास 

विलांब होत असनू याकडे म्हाडाचे दलुणक्ष होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन म्हाडान ेसोडत विजेत्याांना विनाविलांब त्याांच्या घराांचा प्रत्यक्ष ताबा 

दणे्याच्यादृष्टीने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारण ेकाय आहते ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) म्हाडाच्या कोकण गहृवनमाणण ि क्षेत्रविकास मांडळाांतगणत खोणी (डोंवबिली, वज. ठाण े )   

येथे  २०३२ अत्यल्प उत्पन्न गट सदवनकाांची सोडत काढण्यात आली.  या सोडतीमधील १८७  यशस्िी लार्ार्थयांनी 

अांदाजे  ५०%  ते ९०% रक्कम तसेच वशरढोण ( डोंवबिली, वज. ठाण)े येथे सन २०१८  मध्ये  १९०५ अत्यल्प उत्पन्न 

गट सदवनकाांची सोडत काढण्यात आलेली आह.े सदर सोडतीमधील १६४  यशस्िी लार्ार्थयांनी अांदाजे ५०%  ते  ९०%  

रक्कम र्रलेली आह.े   या दोन्ही प्रकल्पातील घराचा ताबा जून, २०२१ मध्ये दणे्याचे प्रस्तावित होते. तथावप, कोव्हीड 

महामारीमळेु इमारतींचे बाांधकाम पणूण होऊ शकले नाही, ह ेखरे आह े.  

(२) ि (३) सदरहू दोन्ही प्रकल्पातील बाांधकाम पणूण झालेल्या इमारतींच्या र्ोगिटा प्रमाणपत्र वमळण्यासाठी वनयोजन 

प्रावधकरण तसेच महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळाकडून सदर योजनेला वनिासी पाणीपरुिठा प्राप्त होण्यासाठी 

म्हाडाने महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळास विवहत रक्कम र्रली आह.े र्ोगिटा प्रमाणपत्र ि जलजोडणी प्राप्त 

झाल्यानांतर म्हाडा लॉटरी विजेत्याांना घराांचा प्रत्यक्ष ताबा दणे्याची कायणिाही करण्यात येईल. 

(४) प्रश्न उद ्र्ित नाही. 

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

  

मुांबई-िडोदरा एक्स्पे्रसिे े िाम िरणाऱ् या िां पनीने रस्त्या े िाम िरिाना नैसवगवि नाले बांद िेल्याबाबि 
  

(६) *  ४७८४७   श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम 

िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबई-िडोदरा एक्स्प्रेसिेचे काम करणाऱ् या जीआर इन्र्ा प्रोजेक्ट्स या कां पनीन ेरस्त्याचे काम करताना र्राि टाकून 

काही वठकाणी नैसवगणक नाले बांद केल्यामळेु पालघर वजल्यातील सर्ाळे पिूण र्ागातील नािझे, वगराळे, साखरे, पारगाि, 

िनघर, घाटीम ग्रामपांचायत हद्दीतील शेती पािसाळ्यात पाण्याखाली जाऊन शेतकऱ् याांच्या शेतीचे मोठया प्रमाणात  

नकुसान झाले असल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या एक्सपे्रसिेच्या कामामळेु पािसाळ्यात शेतकऱ् याांची शेती पाण्याखाली जाऊ नये तसेच पाण्याचा 

वनचरा होण्यासाठी कोणती पयाणयी व्यिस्था करण्यात आली आह,े 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ज्या शेतकऱ्याांची शेती पाण्याखाली गेली त्याांना नकुसान र्रपाई 

दणे्यासांदर्ाणत कोणती कायणिाही करण्यात आली िा करण्यात येत आह,े 

(४) तसेच प्रस्ततु प्रकरणातील दोषी कां त्राटदार ि जबाबदार अवधकाऱ्याांिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात 

येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) मुांबई-िडोदरा एक्सपे्रसिेचे काम कें द्र शासनाच्या अखत्याररत असनू र्ारतीय राष्ट्रीय राजमागण 

प्रावधकरण, ठाण ेयाांचेमार्ण त प्रगतीपथािर आह.े 

    ह ेखरे नाही, असे प्रकल्प सांचालक, र्ारतीय राष्ट्रीय राजमागण प्रावधकरण, ठाण ेयाांनी कळविले आह.े 

(२) प्रश्न उद्भित नाही. 

(३) प्रश्न उद्भित नाही. 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

भोिरदन (वज.जालना) शहरािील नागररिाांना शुद्ध पाणीपरुिठा िरण्याबाबि 
  

(७) *  ४७६००   श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) र्ोकरदन (वज.जालना) शहरातील नागररकाांना परुविण्यात येत असलेले वपण्याचे पाणी दवूषत असल्याने मोठ्या 
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प्रमाणात रोगराई पसरण्याचा धोका वनमाणण झाला असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पाणी शदु्धीकरणासाठी कोट्यािधी रुपयाांचे वब्लवचांग पािडरचे टेंडर र्ोकरदन नगरपावलकेने दऊेनही 

सिणत्र दवूषत पाण्याचा परुिठा करण्यात येत असल्याने स्थावनक नागररकाांना आरोग्याच्या समस्याांना सामोरे जािे लागत 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) तसेच र्ोकरदन शहराला पाणीपरुिठा करणाऱ्या दानापरू येथील जईु धरणामध्ये मबुलक पाणीसाठा असतानाही 

दररोज पाणीपरुिठा होत नसल्याने नागररकाांना पाण्यासाठी र्टकां ती करािी लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय,चौकशीच्या अनषुांगाने  र्ोकरदन येथील नागररकाांना 

रोज शदु्ध पाणीपरुिठा  करण्यासाठी कोणती कायणिाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ि (२) ह ेखरे नाही. 

     र्ोकरदन शहरातील नागररकाांना पाण्याचे वब्लवचांग पािडरने वनजंतकुीकरण करुन शदु्ध पाणीपरुिठा करण्यात येत 

असनू, सदर पाणी वजल्हा आरोग्य प्रयोगशाळेच्या पाणी नमनु ेतपासणीनसुार वपण्यायोग्य आह.े    

(३) अांशतः खरे आह.े 

     र्ोकरदन शहराला पाणीपुरिठा करणाऱ्या दानापरू येथील जईु धरणात जलुै अखेरपयंत परेुल इतका पाणी साठा 

असल्याने, नगरपररषद प्रशासक तथा उपविर्ागीय अवधकारी याांच्या वनदशेानसुार र्ोकरदन शहरास पाणी कपात करण्यात 

आली आह.े जईु धरणातील १४ टक्के पाणीसाठा पाहता, शहरातील नागररकाांना ०५ वदिसाआड पाणीपरुिठा करण्यात 

येत आह.े नगरपररषद हद्दीत एकूण ११० हातपांप असनू सिण कायाणवन्ित आहते. तसेच शहरात प्रत्येक दोन ते तीन घरानांतर 

खाजगी बोअरिेल असल्याने नागररकाांना पाण्यासाठी र्टकां ती करािी लागत नाही, ही िस्तवुस्थती आह.े 

(४) र्ोकरदन शहरातील नागररकाांना शदु्ध ि वनजंतकुीकरण केलेला पाणीपरुिठा करण्यासाठी वसल्लोड-र्ोकरदन सांयकु्त 

पाणी परुिठा योजनेमधनू नविन जलशदु्धीकरण कें द्र मांजरू असून, सदर योजनेचे काम लिकरच सरुु करण्यात येत आह.े 

तसेच २५ िष े जनुी पाणी परुिठा योजना पणुणपण े कायाणवन्ित करण्यासाठी नविन जलिावहनी प्रकल्प तयार करण्याची 

प्रवक्रया नगरपररषद स्तरािर सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद ्र्ित नाही. 

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

  

माळवशरस (वज.सोलापूर) िालुक्यािील सािारा-लािूर महामागावच्या अपूणव  

िामामुळे अपघािाां े प्रमाण िाढल्याबाबि 
  

(८) *  ४८८९९   श्री.राम सािपुिे (माळवशरस) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) माळवशरस (वज.सोलापरू) तालकु्यातील सातारा-लातरू महामागाणचे काम पणूण न झाल्यामळेु अपघाताांचे प्रमाण िाढत 

असल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामादरम्यान कां त्राटदारामार्ण त आिश्यक गवतरोधक ि वदशादशणक र्लक न 

लािल्यामळेु आवण याकडे स्थावनक प्रशासनाने दलुणक्ष केल्यामळेु िारांिार अपघात होत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार सदर महामागाणचे काम त्िररत पणुण 

करण्याबाबत तसेच बेजबाबदार अवधकाऱ्याांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

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

   सदर महामागाणच्या या कामातील ३७.७९१ वक.मी. लाांबीपैकी ३५.७०० वक.मी. लाांबीमध्ये कााँवक्रटीकरण चे काम पणूण 

असनू उिणरीत २.०९१ वक.मी. लाांबीमध्ये स्थावनकाांनी रस्ता िवहिाट रुां दीबाबत िाद वनमाणण करुन रस्त्याच्या कामास  
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विरोध केल्याने  या लाांबीतील रस्त्याचे काम ि पलुाच्या जोडरस्त्याच्या र्सुांपादनाची कायणिाही पणुण झाली नसल्याने एक 

मोठया पलुाच ेबाांधकाम हाती घतेा आले नाही. म्हणनू सदरची लाांबी अपघातप्रिण आह.े   

(२) ह ेखरे नाही. रस्त्याच्या कामादरम्यान कां त्राटदारामार्ण त  आिश्यक त्या वठकाणी िाहतकू सरुक्षेच्या दृष्टीन ेवदशादशणक 

र्लक, Safety Barricade लािण्यात आलेले आहते. तसेच ज्या वठकाणी रस्त्याचे काम अपणूण आह.े त्यावठकाणी 

रस्ता खड्डे र्रून िाहतकु योग्य ठेिण्यात आली आह.े 

(३) प्रश्न उद्भित नाही. 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

राज्यािील जांगल पररसरािील िणिा लागण्याच्या घटना वनयां्णाि  

आणण्यािरीिा उपाययोजना िरण्याबाबि 
  

(९) *  ४७२८८   श्री.बळिांि िानखडे (दयावपरू), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.सरेुश िरपुडिर 

(पाथरी), श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 

श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.सांग्राम थोपटे 

(भोर), श्री.वजिेश अांिापूरिर (देगलूर), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पविम), 

श्री.सांजय जगिाप (पुरांदर), श्रीमिी माधुरी वमसाळ (पिविी), श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.सरेुश (राजूमामा) 

भोळे (जळगाि शहर) : सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात विशेषत: नावशक, ठाण,े (ता.मोखाडा) पालघर वजल्यात तसेच वचखलदरा (वज.अमरािती) येथील 

मेळघाटातील घटाांग, गाविलगड, रायपरू, आवण जामली िन, हररकेन खोरे िनपररक्षेत्रातील जांगलाला िणिा लागल्याने 

दवुमणळ िनौषधी नष्ट झाल्याची बाब माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अनेक नैसवगणक पाणिठे नष्ट झाल्याने िन् यप्राण्याांना र्क्ष्य वमळण ेकठीण होऊन त्याांचे िास्तव्य धोक्यात 

आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्यात उन्हाळा सरुु झाला की जांगल पररसरात िणिा लागण्याच्या घटनाांमध्ये मोठया प्रमाणात िाढ होत 

असनू अनेक िणिे ह ेमानिवनवमणत असल्याचे दखेील वनदशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सांबांवधत विर्ागातरे् मोठया प्रमाणात जनजागतृी आवण 

उपाययोजना करुन आग लागण्याच्या घटना वनयांत्रणात आणण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) राज्यात विशेषत: नावशक, ठाण,े (ता. मोखाडा) पालघर वजल्हयात तसेच वचखलदरा   

(वज. अमरािती) येथील मेळघाटातील घटाांग, गाविलगड, रायपरू आवण जामली िन, हररकेन खारे  िनपररक्षेत्रातील 

जांगलाला िणिा लागल्याने काही प्रमाणात िनसांपत्तीचे नकुसान  झाल्याची बाब वनदशणनास आली आह.े परांत ु

कोणत्याही दवुमणळ िनसांपत्ती नष्ट झाल्याची बाब वनदशणनास आली नाही. 

(२) ह ेखरे नाही, 

      िनिणव्यात िनातील सकुलेला पालापाचोळा जळला असल्याने, अशा आगीिर िेळेिर वनयांत्रण केल्यामळेु 

नैसवगणक पाणिठे नष्ट झालेले नाहीत. िन्य प्राण्याांसाठी जांगल पररसरात िनतळे, नाला-बाांध ि पानिठे यासारखी व्यिस्था 

केली जात असल्याने िन्य प्राण्याांना र्क्ष्य उपलब्ध असनु त्याचे िास्तव्य, अवस्तत्ि आवण जीि धोक्यात आलेला नाही. 

(३)  उन्हाळयात िनक्षेत्रातील गित िाळलेले असते तसेच पानगळ झाल्यामळेु पालापाचोळा मोठया प्रमाणात असतो. 

शेतीचे धरेु जाळताांना, रस्त्याने जाताांना पेटती िस्त ू िनात/रस्त्यालगत रे्कल्यामळेु, तसेच तेंद ू ि गित याांचे उत्पादन 

चाांगले याि,े इत्यादी कारणास्ति मानि वनवमणत आगीच्या घटना घडत असतात. 
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(४) िनिणिे लागु नयेत ि िनिणिा वनयांत्रणात आणण्यासाठी िनक्षेत्रात जाळरेषा घेणे, आग विझविण्यासाठी प्रवशक्षीत 

अवधकारी/कमणचारी िनमजरू याांचे र्ायर र्ायटींग पथक तयार करणे, िन व्यिस्थापन सवमती/िन सांरक्षण सवमत्याांना 

सवक्रयररत्या सहर्ागी करण्यात येणेे़, िन्यजीि प्रेमी याांचे व्हाट्सअप/SMS ग्रपु तयार करण,े अर्यारण्यातील ि 

अर्यारण्याबाहरेील गािात िनिणिा बाबत कायणशाळा आयोवजत करणे, आगीिर वनयांत्रण करण्याकररता िनिणिा 

वनयांत्रण कक्ष स्थापन करणे, गाि पातळीिरील सांयकु्त िनव्यिस्थापन सवमतीचे अध्यक्ष/सवचि तसेच स्थावनक लोकाांची 

सर्ा आयोजीत करुन वर्ांती पत्रके, आठिडी बाजारात बॅनर लािनू जनजागतृी करणे, “हलॅो र्ॉरेस्ट या हले्प लाईन सेिा 

टोल फ्री क्र.१९२६” िर आलेल्या सांदशेाांिर तातडीने कायणिाही करण ेया उपाययोजना करण्यात येतात.  

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

अांधेरी (मुांबई) येथील पीएमजीपी िसाहिीिील वप्रयदवशवनी सोसायटी ा पुनविविास िरण्याबाबि 
  

(१०) *  ४५३१४   श्री.अबू आजमी (मानखूदव वशिाजीनगर), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपुडिर 

(पाथरी), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अवमि झनि 

(ररसोड) :   सन्माननीय उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अांधेरी (मुांबई) येथील पीएमजीपी िसाहतीतील वप्रयदवशणनी सोसायटीतील एका घराच्या स्ियांपाकघराचे छत 

कोसळले असनू मागील १४ िषांपासनू जनु्या इमारतींचा पनुविणकास प्रलांवबत असल्यामळेु सिणच इमारती जीणण ि 

मोडकळीस आल्याचे वदनाांक ४ एवप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, येथील १७ इमारतींमध्ये अशा घटना िारांिार घडत असल्यामळेु रवहिाशाांच्या जीवितास धोका वनमाणण 

झाला असनू २५ िषण जनु्या असलेल्या या इमारतींची दखेर्ाल म्हाडातरे् करण्यात येत नसल्याने सदर इमारती 

जीणाणिस्थेत असल्याचे वनदशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले आह,े त्यानषुांगाने 

शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेखरे आह.े 

(२), (३) ि (४) सदरहू १७ इमारतींचे वितरण ह ेम्हाडाने मालकी तत्िािर केले असल्याने इमारतींच्या दरुुस्तीची जबाबदारी ही 

सांबांवधत सांस्थाांची आह.े तथावप, यासांदर्ांत तत्कालीन मा.मुख्यमांत्री महोदयाांकडे वद. २६/५/२०२२ रोजी पार पडलेल्या 

बैठकीतील वनदशेानसुार म्हाडामार्ण त उक्त इमारतींचे स्रक्चरल ऑडीटचे काम प्रगतीपथािर आह.े 

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

  

पुणे महानगरपावलिेिील िां ्ाटी सरुक्षा रक्षिाांना िामगार िायद्ाांिगवि असलेले  

लाभ ि प्रलांवबि िेिन अदा िरण्याबाबि 
  

(११) *  ४४८०९   श्री.लक्ष्मण जगिाप (व ां िड), श्री.सवुनल वटांगरे (िडगाि शेरी) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणु ेमहानगरपावलकेच्या मालकीच्या वमळकती, दिाखाने, उद्याने ि कायाणलये आदी वठकाणी कां त्राटी पद्धतीने वनयकु्त 

सरुक्षा रक्षकाांना तीन मवहन्याांचे िेतन ि कामगार कायद्याांतगाणतील कोणतेही लार् खाजगी सरुक्षा रक्षक कां पनीमार्ण त 

दणे्यात येत नसल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर कां पन्याांना कोट्यिधींची कां त्राटे दणे्यात येिनूही िेतन िेळेिर न वमळाल्यामुळे श्री.अविन िसांत पिार 

या सरुक्षा रक्षकाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला असल्याची बाब वदनाांक ६ जनू, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशणनास 

आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी राष्ट्रीय मजदरू सांघाने महानगरपावलका प्रशासनाला तक्रारी, पत्रव्यिहार ि आांदोलन े
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करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कां त्राटी पद्धतीने वनयकु्त केलेल्या सरुक्षा रक्षकाांना कामगार 

कायद्याांतगणत असलेले लार् ि प्रलांवबत असलेले िेतन तातडीने अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) वदनाांक ७.६.२०२२ रोजी ितृ्तपत्रात “तीन मवहने पगार रखडला; सरुक्षा रक्षकाचा आत्महत्येचा 

प्रयत्न” अशी बातमी प्रवसद्ध झाली होती. 

(२) कां त्राटदार कां पनीमार्ण त सरुक्षा रक्षकाांना एवप्रल २०२२ पयंतचे पणूण िेतन अदा करण्यात आलेले आह.े  

     श्री.अविन िसांत पिार, सरुक्षा रक्षक याांनी आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यापिूी वलहून ठेिलेल्या वचठ्ठीतील मजकूरािरुन 

सदर आत्महत्येचा प्रयत्न हा िैयवक्तक ि कौटुांवबक कलहातनू केल्याचे वदसनू येत असल्याचे पणु े महानगरपावलकेने 

कळविलेले आह.े   

(३)  पणु े महानगरपावलकेने याबाबत सांबांधीत कां त्राटदार कां पनीकडून खलुासा मागविला असता कां त्राटदार कां पनीने 

सदरची तक्रार चकुीची असल्याचा खलुासा सादर केला आह.े   

(४) कां त्राटी पध्दतीने वनयकु्त केलेल्या सरुक्षा रक्षक याांचे िेतन िेळेिर अदा करण्याची दक्षता घेण्याबाबत आयकु्त, पणु े

महानगरपावलका याांना कळविण्यात आले आह.े   

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

खाांदा िॉलनी (िा.पनिेल, वज.रायगड) येथील रेल्िे ओव्हरविज ी झालेली दूरिस्था 
  

(१२) *  ४४८३१   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्रीमिी मवनषा  ौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी 

पविम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल-सायन महामागाणिरील (राष्ट्रीय महामागण ४८) महाराष्ट्र राज्य रस्त े विकास महामांडळाने उर्ारलेल्या खाांदा 

कॉलनी येथील रेल्िे ओव्हरविजची दरुािस्था झाली असल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले, 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सांबांवधत विर्ागातील अवधकाऱ् याांच्या दलुणक्षामुळे सदर ओव्हरविजची दरुुस्ती न केल्याने अपघात सदृश्य 

पररवस्थती वनमाणण झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर ओव्हरविजची तातडीन े दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 

कायणिाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ?  

  

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

 पािसाळयापिूीच्या वनयवमत पाहणी दरम्यान सदर पलू िाहतकूीसाठी सवुस्थतीत असल्याचे ि पलुाच े काही 

Expansion Joints नादरुुस्त झाल्याचे माह ेजनु मध्ये वनदशणनास आले. 

(२)  ह ेखरे नाही.      

(३) सदर पलुाच्या वनयवमत तपासणीचे ि त्या अनुषांगान ेआिश्यक दखेर्ाल ि दरुुस्तीचे काम महामांडळास सिलतदार 

याांच्याव्दारे वनयवमतपण ेकरण्यात येत आह.े   

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील म्हाडाच्या एिल इमारिीं ा पुनविविास प्रिल्प प्रलांवबि असल्याबाबि 
  

(१३) *  ४५२३१   िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पूिव), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), श्रीमिी मवनषा  ौधरी (दवहसर) :  सन्माननीय उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुांबईतील म्हाडा िसाहतीतील एकल इमारतींचा पनुविणकास करता येणार नसनू क्लस्टर धतीिर पनुविणकास करािा 

असा वनणणय म्हाडा प्रशासनाने घेतल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर जनु्या झालेल्या या इमारतींचा पनुविणकास होत नसल्यामळेु अनेक पनुविणकास प्रकल्प प्रलांवबत 

असल्याचे वनदशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मुांबई शहरात अनेक वठकाणी असलेल्या म्हाडा िसाहतीतील इमारती या ६० िषाणपेक्षा जनु्या असनू 

धोकादायक वस्थतीत असल्याचे आढळून आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, मुांबईतील धोकादायक असलेल्या म्हाडाच्या एकल इमारतींच्या पनुविणकासािरील बांदी उठिनू 

सलुर्ररत्या या इमारतींचा विकास करण्यासाठी शासनाने कोणता वनणणय घेतला िा घेण्यात येणार आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ते  (५) मुांबई, कोकण, नावशक ि पुण ेया म्हाडा अवधनस्त मांडळाांतगणत ज्या अवर्न्यासामध्ये 

अद्याप पनुविणकासाची परिानगी दणे्यात आलेली नाही, अशा वठकाणी वनयोवजत पायार्तू सवुिधाांचा विकास ि क्षेत्राचे 

समवुचत वनयोजन करणे शक्य व्हािे, याकरीता पनुविणकास कराियाच्या क्षेत्रातील अवधकतम इमारती / सांस्था / अवर्न्यास 

याांचा समािेश करुन केिळ एकवत्रत पनुविणकासाच्या प्रस्तािानाच मान्यता/ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत 

म्हाडास वद.२८/४/२०२२ च्या शासन वनणणयान्िये वनदशे दणे्यात आलेले आहते. 

       तथावप, अपिादात्मक पररवस्थतीत एकल इमारतींचा पनुविणकास करणे गरजेचे असल्यास, त्याबाबतचा प्रस्ताि सादर 

करण्याबाबत ि शासन मान्यतेने अशा एकल इमारतींच्या पनुविणकास प्रस्तािास मान्यता/ना-हरकत प्रमाणपत्र 

दणे्याबाबतही उक्त वद.२८/४/२०२२ रोजीच्या शासन वनणणयात स्पष्ट करण्यात आले आह.े 

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

  

नाांदगाि-मालेगाि (वज.नावशि) येथील हायिीड अ ॅन्युईटी योजनेिून िरण्याि  

आलेल्या रस्त्या ी दुरिस्था झाल्याबाबि 
  

(१४) *  ४८२५५   श्री.सहुास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि) :   सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम 

(सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नाांदगाि-मालेगाि (वज.नावशक) येवथल हायिीड अ ॅन्यईुटी योजनेतनू करण्यात आलेल्या रस्त्याची दरुािस्था होऊन 

रस्ता पणुणत: खड्डेमय झाल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीकडे तसेच कामाच्या दजाणच्या गणुित्ता तपासणीकडे सांबांवधत विर्ागाकडून दलुणक्ष 

होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार सदर रस्याांची त्िरीत दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच 

दोषी कां त्राटदार ि सांबांवधत अवधकाऱ् याांिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) प्रश्नाांकीत रस्ता हा मालेगाांि नाांदगाांि रामा २६ वक.मी. ०/०० ते २७/१०० आवण नाांदगाांि 

येिला त े नावशक वजल्हा हद्द (रा.मा.२५) वक.मी. २७/१०० ते ६६/०० ता. मालेगाांि नाांदगाि येिला वज. नावशक 

(मालेगाांि हद्द ते येिला हद्द) असनु सदर लाांबीत HAM अांतगणत प्रगतीपथािरील काम ७५ % पणुण झाले आह.े 

     सद्यवस्थतीत रस्त्यािरील खड्डे पणुणतः र्रण्यात आलेले असनु रस्ता सवुस्थतीत आह.े        

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.  

----------------- 
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महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाने अवभयांिा पदासाठी वनिड िेलेल्या पररक्षाथथ ांना वनयुक्ती देण्याबाबि 
  

(१५) *  ४५५५६   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या विविध विर्ागाांमधील अवर्यांत्याांची पदे र्रण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाने सन २०१९ 

मध्ये पररक्षा घेऊन पररक्षेचा वनकाल सन २०२१ मध्ये जाहीर केल्यानांतर वदनाांक १२ रे्ििुारी, २०२२ रोजी िा 

त्यासमुारास अांवतम यादीही प्रवसध्द करण्यात आली असनू अद्यापपयंत वनिड झालेल्या पररक्षाथीना वनयकु्ती आदशे 

वमळाल ेनसल्याची बाब माह ेएवप्रल,२०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशणनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, मागील तीन िषाणपासनू प्रलांवबत असलेल्या र्रती प्रवक्रयेमळेु, पात्र पररक्षाथीचे िय िाढत असल्याने 

तसेच त्याांना उशीरा वनयकु्ती आदशे वमळाल्यामळेु पररक्षाथीचे नकुसान होत आह े तसचे त्याांच्यात सांभ्रमािस्था वनमाणण 

होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मागील तीन िषाणपासनू प्रलांवबत र्रतीप्रवक्रया तातडीन े पणूण करािी अशी मागणी वनिड झालेल्या 

विद्यार्थयांकडून करण्यात येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानषुांगाने अवर्यांता पदासाठी वनिड झालेल्या 

पररक्षाथीना तात्काळ वनयकु्ती देण्याच्या अनषुांगाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

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

(२) ि (३) सदर अवर्यांत्याांची पद ेजलसांपदा विर्ाग, सािणजवनक बाांधकाम विर्ाग ि मदृ ि जलसांधारण विर्ागाच्या 

आस्थापनेतील आहते. सदर पदाच्या वशर्ारशी महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाकडून वद. १५.६.२०२२ रोजी सांबांवधत 

विर्ागाांना प्राप्त झाल्या आहते. आयोगाच्या वशर्ारसपत्रात नमुद केल्यानसुार िैद्यकीय तपासणी, चाररत्र्य पडताळणी, नॉन 

वक्रवमलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी, जात प्रमाणपत्र /िैधता प्रमाणपत्र इ.ची तपासणी करुन सांबांवधत विर्ागाांकडून वनयकु्ती 

दणे्याबाबत कायणिाही सरूु आह.े 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

निी मुांबई महानगरपावलिेने विद्ार्थयाांच्या बँि खात्याि मोबाईल रर ाजव िरण्यासाठी  

जमा िेलेली रक्िम विनािापर पडून असल्याबाबि 
  

(१६) *  ४५१७४   श्री.वदपि  व्हाण (फलटण), श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुांबई महानगरपावलका प्रशासनाने कोरोना काळात महानगरपावलका शाळेतील विद्यार्थयांना ऑनलाईन 

वशक्षणाच्या अनुषांगाने मोबाईल ररचाजणसाठी प्रत्येक विद्यार्थयाणच्या बाँक खात्यात एक हजार रुपये जमा केले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रबाळे येथील आांबेडकर नगरमधील महानगरपावलका शाळेतील समुारे दोन हजार विद्यार्थयांना तेथील 

मखु्याध्यापकाांनी बाँकेचे पासबकु न वदल्यामळेु जिळपास रु.२० लाख रुपये विद्यार्थयांच्या बाँक खात्यात विनािापर पडून 

असल्याचे वदनाांक २३ एवप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सदर मखु्याध्यापकाांविरुध्द कारिाई करण्याची मागणी विद्याथी, पालकिगण तसेच 

मा.लोकप्रवतवनधी याांनी महानगरपावलका आयकु्ताांकडे वदनाांक २३ एवप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास केली असल्याचे 

वनदशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय ि चौकशीच्या अनषुांगान ेशासन ि महानगरपावलका 

स्तरािर कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

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

      राज्यात कोविड-१९ च्या प्रसारामळेु लाग ूकेलेल्या सांचारबांदीच्या काळात, अध्ययन-अध्यापन प्रवक्रया ऑनलाईन 

पध्दतीन ेसरुू राहण्यासाठी “लवनंग फ्रॉम होम” ही सांकल्पना शासनाने सचुविली होती. 

     त्याअांतगणत सन २०२१-२२   या िषाणत विद्यार्थयांचे शैक्षवणक नकुसान होऊ नये म्हणनू ऑनलाईन वशक्षणासाठी 

इांटरनेट सवुिधा पॅकेज उपलब्ध करून दणे्यासाठी निी मुांबई महानगरपावलकेने विद्यार्थयांच्या बाँक खात्यािर प्रत्येकी 

१०००/- रू. िगण केले होते. 

     त्याअनषुांगान ेशाळेतील २१२३ विद्यार्थयांसाठी रू.२१,२३,०००/- रक्कम बाँक खात्यात जमा करण्यात आली होती. 

(२) ऑनलाईन वशक्षणासाठी मोबाईल ररचाजण करून त्यात इांटरनेट पॅकेज उपलब्ध करून दणे्यासाठी विद्यार्थयांचे पालक 

याांच्या खात्यािर रक्कम जमा करण्यात आली होती. 

     तथावप, अनेक विद्यार्थयांच्या बाँक खात्याचे KYC अद्ययाित नसल्याने तसेच, बहुताांश विद्याथी अल्प उत्पन्न 

गटातील असल्याने, त्याांच्या बाँक खात्यािर कमी व्यिहार होत असल्याने, त्याांची बाँक खाती Inactive झाली होती. 

त्यामळेु विद्यार्थयांना या योजनेचा लार् दणे्यासाठी या ताांवत्रक बाबींमळेु अडचणी येऊ नये यासाठी ि विद्यार्थयांच्या बाँक 

खात्यािर रक्कम जमा झाली वकां िा नाही याची शहावनशा करण्यासाठी विद्यार्थयांचे पासबकु जमा करण्यात आले होते. 

      सदर पासबकु ताांवत्रक अडचणी सोडविल्यानांतर अद्ययाित करून विद्याथी/पालकाांना परत करण्यात आले आहते, 

ही िस्तवुस्थती आह.े 

(३) अशा आशयाची तक्रार मा. लोकप्रवतवनधींकडून निी मुांबई महानगरपावलकेस प्राप्त झाली आह.े 

(४) लोकप्रवतवनधी याांचेकडील प्राप्त तक्रारीच्या अनुषांगान े वशक्षणावधकारी, निी मुांबई महानगरपावलका याांनी सांबांवधत 

शाळेस प्रत्यक्ष र्ेट दऊेन चौकशी केली. अन्य अडचणी सोडिनू जमा केलेले विद्यार्थयांचे पासबकु KYC अद्ययाित 

करून सांबांवधत विद्यार्थयांच्या पालकाांना परत करण्यात आलेले आहते. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

मौजे खररिली (िा.िाडा, वज. पालघर) येथे खाणी े उत्खनन िरिाना िृक्षिोड िरण्याि येि असल्याबाबि 
  

(१७) *  ४६६८५   श्री.दौलि दरोडा (शहापरू) :   सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे खररिली (ता.िाडा, वज.पालघर) येथे दगडाांच्या अनेक खाणी ि क्रशर असनू या वठकाणी काही 

खाणमालकाांकडून उत्खनन करताना मोठ्या प्रमाणािर िनसांपदचे ेनकुसान होत असल्याच्या तक्रारी खररिली ग्रामस्थाांनी 

मखु्य िनसांरक्षक, ठाण ेयाांच्याकडे माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त तालकु्यातील खररिलीतरे् कोहोज या गािाांत यसलोनी ॲग्रो र्ामणस या कां पनीच्या जागेत तीन 

क्रशर मशीन सरुु असनू या दगड खाणीत जेसीबी, बलुडोझरच्या सहाय्याने उत्खनन होत असताना साग ि खैर या 

मौल्यिान िकृ्षाांबरोबर काही औषधी िनस्पतींचेही नकुसान होत असल्याची तक्रार वजजाऊ सांघटनेच्या कायणकत्यांनी 

केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) तसेच, क्रशर ि दगड खाणींमळेु यिुराज र्ोईर या स्थावनक नागररकाच्या आांब्याच्या बागेचे तसेच पोल्री व्यिसायाचे 

मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याने िन विर्ाग ि महसलू विर्ाग याांच्याकडे तक्रार करुनही कोणतीही दखल घेतली जात 

नसल्याने सांबांवधत तक्रारदाराने उपोषणाचा इशारा वदला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानषुांगाने िन विर्ाग ि महसलू विर्ागाने 

सांबांवधताांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) ि (२) अांशत: खरे आह.े अशा आशयाची तक्रार मखु्य िनसांरक्षक, ठाण े याांच्याकडे      

वद. २१.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्िये करण्यात आली आह.े 

(३) होय, अशा आशयाचा अजण तहवसलदार, िाडा याांच्याकडे प्राप्त झाला आह.े तथावप, वजल्हावधकारी, पालघर 
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याांच्याकडील अहिालानसुार मे. जे. पी. आर. स्टोन इन्फ्रा  क्रशर मशीन वद. ०१.०४.२०२२ पासनू बांद असनू, त्याांच्या 

शेजारी असलेल्या पोल्रीर्ामण ची जागा तक्रारदाराची नसून, त्याने अनावधकृत पोल्रीर्ामण बाांधला असल्याचे 

चौकशीमध्ये वनष्ट्पन्न झाल्याने, ते बांद करण्यात आले आह.े सदर क्रशर बाबत जागा मालकाची तक्रार नसल्याचे आढळून 

आले आह.े 

(४) िन विर्ागाच्या िनक्षेत्रात कोणतीही िकृ्षतोडीची बाब घडलेली नसनू, शासकीय िनसांपदचे ेनकुसान झालेले नाही. 

     तथावप, मौजे खरीिली तरे् कोहोज येथील मा. स.न. ३६/१४, ३६/१६अ, ३६/१६ ब मधील क्षेत्र खाजगी मालकीचे 

असनू, सदर क्षेत्रात साग प्रजातीच्या १७८ िकृ्षाांची विनापरिानगी जेसीबीच्या सहाय्याने मळुासकट काढून टाकताना 

उत्खननाचे गैरकृत्य करण्यात आल्याने सांबांवधताविरुध्द महाराष्ट्र िकृ्षतोड अवधवनयम, १९६४ मधील तरतदुीनसुार प्रथम 

अपराध क्र. ०१/२०२२-२३, वद. २६.०४.२०२२ िन गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आह.े शास्तीची कारिाई सरुू 

करण्यात आली आह.े मात्र, सदर क्षेत्रात क्रशर मशीन नसनू दगड खाणी करीता कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन झालेले 

नाही.    

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

मुांबई महानगरपावलिेच्या रुगणाांलयामधील उभारण्याि येणाऱ्या टनेल लाँड्री प्रिल्पाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(१८) *  ४४५३९   श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), श्री.वनिेश राणे 

(िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा  ौधरी (दवहसर), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिव), 

श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.राम िदम (घाटिोपर पविम), श्री.अवभमन्य ु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा 

महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि पविम), डॉ.सांदीप धुिे (अणथ), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि राणा 

(बडनेरा) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबई महानगरपावलकेच्या रुग्णाांलयामधील कपडे धणु्यासाठी उर्ारण्यात येणाऱ्या रु.१६० कोटी रुपयाांच्या टनेल 

लााँड्री प्रकल्पाच्या वनविदते मोठया प्रमाणात अवधकाऱ्याांच्या सांगनमताने गैरव्यिहार झाल्याचे स्थावनक लोकप्रवतवनधींनी 

माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आणले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू वनविदा प्रवक्रयेत सीव्हीसीच्या मागणदशणक तत्िाांचे उल्लांघन होिनू अनरु्ि ि ताांवत्रक वनकषाांची 

पतुणता करण्यात आलेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि चौकशी 

अहिालाच्या अनषुांगाने टनेल लााँड्री प्रकल्पात गैरव्यिहार करणाऱ्या महानगरपावलकेच्या सांबांवधत अवधकारी ि 

कमणचाऱ्याांिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) अशा आशयाचे स्थावनक लोकप्रवतवनधींचे वनिेदन प्राप्त झाले आह े असे बहृन्मुांबई 

महानगरपावलकेने कळविले आह.े  

(२) ह ेखरे नाही. सदर कामाची वनविदा सीव्हीसी मागणदशणक तत्िाांनसुार याांवत्रक ि विद्यतु कामकाजाचे अनरु्ि असलेल्या 

कां त्राटदाराकडून मागविली आह,े       

      तथावप, सदर टनेल लॉण्ड्री प्रकल्पाची वनविदा जागेअर्ािी रद्द करण्यात आली आह,े असे बहृन्मुांबई 

महानगरपावलकेने कळविले आह.े  

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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वपपलधरा (वज. नागपरू) गािा जिळील पुल िोसळून एिा मजुरा ा झालेला मृत्यू 
  

(१९) *  ४६१३७   श्री.सवमर मेघे (वहांगणा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपपलधरा गािा जिळील (वज.नागपरू) समधृ्दी महामागाणच्या िाईल्ड लाईन ओिरजिळ १७ आचेस क्षतीग्रस्त 

झाल्याने पलु कोसळून एका मजुराचा मतृ्य ुझाल्याचे वदनाांक २७ एवप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशणनास आले, ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनषुांगाने मतृ्य ूझालेल्या कामगाराच्या 

कुटुांबाला आवथणक मदत दणे्याबाबत तसेच सांबवधत कां त्राटदारािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, विलबाांची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) प्रश्नात नमदू बाबी या प्रत्यक्ष िस्तवुस्थतीस अनसुरुन नाही.  तथावप, नागपरू ते मुांबई समधृ्दी 

महामागाणचे बाांधकाम पॅकेज क्रमाांक ०१ अांतगणत नागपरू वजल्हयातील वकन्ही-र्न्सोली गािाजिळ समधृ्दी महामागाणच्या 

िन्यजीि उन्नत मागाणच्या (प्रकल्पाचे वक.मी.१५+१४०) मुांबई कॉरीडोरच्या आचेसिरील कााँवक्रटचे बाांधकाम सुरु 

असताना अचानकपण े त्यामधील १७ आचेस वदनाांक २४.०४.२०२२ रोजी पहाटेच्या सुमारास क्षतीग्रस्त होऊन 

कोसळल्या. या प्रकरणी प्रकल्प सांचालक, नागपरू याांनी कोणतीही वजिीतहानी झाली नसल्याचे कळविले आह.े   

(२) प्रश्न उद्भित नाही. 

(३) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

अमराििी वजल् याि प्राण्याां ी अिैध वशिार होि असल्याबाबि 
  

(२०) *  ४७७०२   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिव) :   सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) अमरािती वजल् यात िन्यजीिाांची कु्ररपण ेहत् या करण् याचे प्रकार िाढल ेअसनू िन अवधकाऱ् याांच् या सांगनमताने मोठ्या 

प्रमाणात अिैध वशकारी होत असल् याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वसपना िन् यजीि विर्ागातील रायपरु िनपररक्षेत्रात िन् य प्राण् याांची वनयवमत अिैध वशकार करणाऱ् या 

टोळीस वदनाांक ८ जनू, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास िन विर्ागाच् या अवधकाऱ् याांनी जेरबांद केले असल्याचे वनदशणनास 

आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार िन्य प्राण्याांच्या हत्त्या रोखण्यासाठी तसेच 

सांबांधीत दोषींिर ि अवधकाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) अमरािती वजल्यामध्ये िन्यजीिाांची मोठ्या प्रमाणात अिैध वशकार होत असल्याचे 

वनदशणनास आलेले नाही.  तथावप वसपना िन्यजीि विर्ागाअांतगणत द. रायपरु वनयतक्षेत्रात िनखांड क्रमाांक २५४ मध्ये 

चौवसांगा-५ ि र्ेकर-२ असे एकूण ७ िन्यप्राणी मतृ अिस्थेत आढळून आले असता वदनाांक ०८.०६.२०२२ रोजी 

िनगनु्हा नोंदविण्यात आला आह.े  सदर प्रकरणी ७ आरोपींना चौकशी करुन विद्यमान न्यायालय, अचलपरु येथे समक्ष 

हजर केले असता न्यायालयाने त्याांना कोठडी सनुािली असनू त्याांचे जामीन अजण रे्टाळले आहते. 

(२) उक्त प्रकरणी िन कमणचारी तपासासाठी गेले असता गािाकऱ्याांमार्ण त मज्जाि करण्यात आला. त्यामळेु सरकारी 

कामामध्ये अडथळा आणल्या प्रकरणी गािातील काही व्यक्तींविरुध्द पोवलस स्टेशन, वचखलदरा येथे १४.०६.२०२१ 

रोजी वर्याणद नोंदिनू गनु्हा नोंदविण्यात आला आह.े 

(३) ि (४) प्रश्न उदर्ित नाही. 

----------------- 
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ठाणे महानगरपावलिा के्ष्ाि बेिायदेशीर बाांधिामे सरुु असल्याबाबि 
  

(२१) *  ४५५२५   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण ेमहानगरपावलका क्षेत्रातील राबोडी, बाळकुम, ढोकाळी या पररसरात मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेली बेकायदशेीर 

बाांधकाम े ठाणे महानगरपावलका प्रशासनाच्या िेळोिेळी वनदशणनास आणनू दखेील या बेकायदशेीर बाांधकामािर 

कोणतीच कारिाई करण्यात आली नसल्याचे वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर बेकायदशेीर बाांधकामाबाबतच ेपरुािे स्थावनक लोकप्रवतवनधींनी िररष्ठ अवधकाऱ् याांना छायावचत्रासह 

तसेच पेनड्राईव्हमध्ये वदनाांक १७ मे, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास सपुदूण केले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी परुािे सादर करूनही सांबांवधत अवधकारी कारिाई करण्यास वदरांगाई करीत असल्याचा 

आरोप स्थावनक नागररकाांनी केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनामार्ण त चौकशी करण्यात आली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आल ेि 

त्यानषुांगान ेसांबांवधत अवधकाऱ्याांिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ?  

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१), (२) ि (३) ठाण े महानगरपावलका क्षेत्रातील राबोडी, बाळकुम, ढोकाळी या पररसरातील 

विनापरिानगी ि अनवधकृत बाांधकामाबाबत लोकप्रवतवनधींकडून महानगरपावलकेस तक्रार प्राप्त झाली आह,े ही 

िस्तवुस्थती आह.े  

      सदर प्रकरणी वनदशणनास आलेले विनापरिाना बाांधकाम वनष्ट्कावसत करण्यात आले असनू तक्रारीत उल्लेवखत इतर 

बाांधकामाबाबत महाराष्ट्र महानगरपावलका अवधवनयमातील कलम २६० अन्िये विवहत कायणपध्दतीनसुार कारिाई 

करण्यात येत असल्याचे ठाण ेमहानगरपावलकेने कळविले आह.े  

  तथावप, महानगरपावलका क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या बेकायदशेीर बाांधकामािर महानगरपावलकेमार्ण त वनयवमतपण े विवहत 

कायणपध्दतीनसुार कायणिाही करण्यात येत असल्याचे ठाण ेमहानगरपावलकेने कळविले आह.े  

(४) ठाण े महानगरपावलका क्षेत्रातील बेकायदशेीर बाांधकामाच्या तक्रारींचे गाांर्ीयण विचारात घेऊन अनवधकृत 

बाांधकाम/अवतक्रमण वनयांत्रण ि वनष्ट्कासनासांदर्ाणत शासन वनणणय वदनाांक ०२.०३.२००९ अन्िये वनगणवमत केलेल्या 

मागणदशणक सचूनाांचे काटेकोरपण ेपालन करण्याचे आदशे आयकु्त, ठाण ेमहानगरपावलका याांना दणे्यात आले आहते.  

(५) प्रश्न उद्भित नाही.  

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

मुांबईिील पारसी पां ायि (अांधेरी) ि जनिा िॉलनी (जोगेश्वरी) येथील  

भुयारी मागाां ी िामे प्रलांवबि असल्याबाबि 
  

(२२) *  ४५६१०   श्री.रविांद्र िायिर (जोगेश्वरी पूिव) :      सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) मुांबईतील पारसी पांचायत, अांधेरी येथील र्युारी मागाणच्या कामाचे कायाणरांर् आदशे वदनाांक ६ वडसेंबर, २०१८ रोजी 

आवण जनता कॉलनी, जोगेिरी, मुांबई येथील र्युारी मागाणच्या कामाचे कायाणरांर् आदशे वदनाांक ७ माचण, २०१९ रोजी 

दणे्यात आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू र्युारी मागाणची काम ेिाहतकु विर्ागान ेवदलेल्या परिानगीनसुार पाच टप्तप्तयात कराियाची असनू 

त्यानसुार पारसी पांचायत येथील र्युारी मागांचे पवहल्या टप्तप्तयातील काम नोव्हेंबर, २०२१ पयंत तर जनता कॉलनी येथील 

र्युारी मागाणचे पवहल्या टप्तप्तयातील काम माह ेजनू, २०२१ पयंत पणूण करण ेआिश्यक होत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सद्य:वस्थतीत उक्त दोन्ही र्युारी मागांची पवहल्या टप्तप्तयातील काम े ही पूणण न झाल्याने स्थावनक 

नागररकाांना तसेच िाहनचालकाांना अनेक अडचणींना सामोरे जािे लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त कामे तातडीने पणूण करण्यास होत असलेल्या विलांबाची कारण ेकाय आहते ि सदरहू प्रकरणी 

विलांबास जबाबदार असणारे सांबांवधत अवधकारी, कमणचारी ि कां त्राटदार याांचेिर कारिाई करण्याबाबत तसेच सदरहू दोन्ही 

र्युारी मागांची काम ेपणूण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

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

(२) ि (३) र्युारी मागाणची काम ेपाच टप्तप्तयात कराियाची ह ेखरे आह.े 

तथावप पारसी पांचायत, अांधेरी येथील र्युारी मागाणचा पवहल्या टप्तपा ि दसुऱ्या टप्तप्तयाचे काम अनकु्रमे माह ेमाचण, २०२१ 

आवण माह े नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये पणूण करण्यात आले आह.े तसेच जनता कॉलनी, जोगेिरी येथील र्युारी मागाणचा 

पवहल्या टप्तपा ि दसुऱ्या टप्तप्तयाच ेकाम अनकु्रम ेमाह ेसप्तटेंबर, २०२१ आवण माह ेजनू, २०२२ मध्येच पणूण करण्यात आले 

आह.े 

(४) ि (५) पविम दु्रतगती महामागाणिर मेरो लाईन-७ ची सरुु असलेली कामे, दशेर्रातील कोिीड-१९ महामारीच्या 

प्रादरु्ाणिामळेु कुशल कामगाराांची अनपुलब्धता तसेच पविम दु्रतगती महामागाणिर िाहनाांची िाहतकू िदणळ मोठया 

प्रमाणात असल्यामळेु ि बाांधकाम सामुग्री ठेिण्यासाठी जागा अपरुी पडत असल्यामळेु काम करण्यासाठी कमी 

कालािधी उपलब्ध होतो. यामुळे कामाची गती कायम राखता आली नाही. त्यामळेु सांबवधताांिर कारिाईचा प्रश्न उद्भित 

नाही.  सदरहू र्युारी मागांचे काम प्रगतीपथािर असनू पारसी पांचायत, अांधेरी ि जनता कॉलनी, मुांबई येथील र्युारी 

मागांची काम ेअनकु्रम ेमाह ेनोव्हेंबर, २०२२ ि वडसेंबर, २०२२ पयंत पणूण करण्याचे वनयोवजत आह.े 

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

  

सोलापूर िे हैद्राबाद राष्ट्रीय महामागाविरील नळदुगव िे जळिोट दरम्यान रस्त्यािरील  

खडडडडयाांमुळे अपघािा े प्रमाण िाढल्याबाबि 
  

(२३) *  ४५७८९   श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील (िुळजापूर) :   सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि 

उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू वजल्यातील राष्ट्रीय महामागण क्रमाांक ६५ सोलापूर ते हदै्राबाद राष्ट्रीय महामागाणिरील नळदगुण ते जळकोट 

रोड दरम्यानच्या रस्त्याांिरील खड्डयाांमळेु गत ५ मवहन्यात समुारे ११ जणाांचा अपघाती मतृ्य ूझाल्याचे वदनाांक ३ जनू, 

२०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशणनास आले आह ेह,े खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, तसेच राष्ट्रीय महामागाणिरील अनदरु ते उमरगा हा रस्ता कां त्राटदाराच्या बेजबाबदारपणामळेु अनेक 

वठकाणी अपणूण आह.े पररणामी अपघात होऊन गांर्ीर जखमी होण ेतसेच मतृ्य ूहोण्याच्या घटना घडत आहते, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, त्यामळेु सदर अपघातातील मयताांच्या कुटुांवबयाांना शासनाने आवथणक मदत केली आह ेकाय, 

(४) तसेच सदरहू दोन्ही कामाांना गती दणे्यासाठी ि रस्त्याची काम े त्िररत पणूण करण्यासाठी कोणती कायणिाही केली ि 

यामध्ये दोषी असलेल्या कां त्राटदाराांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) सोलापरू ते हदै्राबाद राष्ट्रीय महामागण क्र.०९ (निीन रा.म.क्र.६५) चौपदरीकरणाचे काम कें द्र 

शासनाच्या अखत्याररत असनू र्ारतीय राष्ट्रीय राजमागण प्रावधकरण याांचेमार्ण त प्रगतीपथािर आह.े 

       सदर रस्ता Design-Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT) या तत्िािर असल्याने रस्त्याचे दखेर्ाल 

ि दरुुस्तीच ेकाम उद्योजकाने कराियाचे आह.े 

         सदर महामागाणच्या कामाची गणुित्ता ि कामािर दखेरेख करण्यासाठी स्ितांत्र अवर्यांता याांची वनयकु्ती करण्यात 

आलेली आह.े त्याांचे अहिालानसुार नळदगुण ते जळकोट रोड दरम्यान गत ५ मवहन्यात १० अपघाताांची सांख्या नोंदिली 

असनू सदर अपघात अवतिेगाने िाहन चालविण ेि ओव्हरटेक करण ेया कारणाांमळेु झाल्याची नोंद आह.े 

(२)  उद्योजकाच्या वनधीची कमतरतेमळेु ि कोरोनाच्या महामारीमळेु प्रकल्पाच्या बाांधकामाची गती मांदािलेली आह ेि 

प्रकल्प िेळेत पणूण न केल्यामळेु र्ारतीय राष्ट्रीय राजमागण प्रावधकरणाकडून उद्योजकास दांड सधु्दा लािण्यात आल े

आहते.उद्योजकाकडून उिणररत चौपदरीकरणाचे काम पणूण करण्याबाबत िेळोिेळी पाठपरुािा करण्यात येत असनू उिणररत 

काम माचण २०२३ पयंत पणूण करण्याचे वनयोजन आह.े 

(३) सदरचे अपघात ह ेअवतिेगाने िाहन चालविण ेि ओव्हरटेक करणे अशा कारणाांमळेु झाले आह ेि तसेच MORTH 
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ि र्ारतीय राष्ट्रीय राजमागण प्रावधकरणाकडे अपघातातील मयताांच्या कुटूांवबयाांना आवथणक मदत दणे्याबाबत तरतदू 

उपलब्ध नाही. 

(४) प्रकल्प िेळेत पणूण न केल्यामळेु र्ारतीय राष्ट्रीय राजमागण प्रावधकरणाकडून उद्योजकास दांड लािण्यात आले आहते. 

उद्योजकाकडून उिणररत चौपदरीकरणाचे काम पणूण करण्याबाबत िेळोिेळी पाठपरुािा करण्यात येत असनू उिणररत काम 

माचण २०२३ पयंत पणूण करण्याचे वनयोजन आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

िुरार वव्हलेज, मालाड (मुांबई) येथे सांरक्षि वभांि िोसळून वजिीिहानी  

झालेल्या िुटुांबा े पुनिवसन िरण्याबाबि 
  

(२४) *  ४५५०६   श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्रीमिी सलुभा खोडिे 

(अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अवमि झनि (ररसोड) :  सन्माननीय िने मां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कुरार वव्हलेज, मालाड (मुांबई) मधील आांबेडकर नगर येथे दोन िषाणपिूी सांरक्षक वर्ांत कोसळून मतृ झालेल्या 

कुटुांवबयाांच्या िारसाांना अद्याप कोणतीही मदत वमळाली नसल्याचे माह ेजनू, २०२२ िा त्यादरम्यान वनदशणनास आल,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर घटनेस दोन िषाणचा कालािधीत होिनू तेथील १०० आपदग्रस्त कुटुांबाांचे पनुिणसन मुांबई 

महानगरपावलका ि िन विर्ाग याांच्यातील समन्ियाअर्ािी प्रलांवबत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार मतृ कुटुांवबयाांच्या िारसाांना आवथणक मदत ि 

आपदग्रस्त कुटुांबाांचे पनुिणसन करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१) मुांबईतील मालाड येथील कुरार वव्हलेज येथे वदनाांक ०२.०७.२०१९ रोजी सांरक्षक वर्ांत 

कोसळून मतृ पािलेल्या व्यक्तीच्या नातेिाईकास प्रत्येकी रु. ५,००,०००/- ि जखमींना रु. ५०,०००/- इतकी रक्कम 

महापावलका नैसवगणक आपत्ती व्यिस्थापन वनधीतनू अदा करण्यात आली आह.े 

(२) वदनाांक ०२.०७.२०१९ रोजी मालाड जलाशयाची सांरक्षक वर्ांत पडून आांबडेकर नगर ि वपांपरीपाडा येवथल रवहिाशी 

बाधीत झाले होते. सदर दघुणटनाग्रस्त कुटुांबाांना आपत्कालीन पररवस्थती पाहता तसेच दघुणटनेची व्याप्ती पाहता मानितेच्या 

आधारािर बहृन्मुांबई महानगरपावलकेकडून उपलब्ध झालेल्या सदवनकाांपैकी सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनामार्ण त 

८६ कुटुांब / व्यक्तींना सदवनकाांचे िाटप करण्यात आल्या असनू अन्य ८ कुटुांब / व्यक्ती याांना सदवनका िाटप करणे 

वशल्लक आह.े  

        ररट यावचका क्रमाांक ३०५/१९९५ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या आदशेानसुार सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 

पात्र अवतक्रमकाांच ेपनुिणसन करण्याबाबत झोपडपट्टी पनुिणसन प्रावधकरणामार्ण त प्रवक्रया कायाणन्िीत आह.े या अनषुांगाने 

मालाड जलाशय पररसर येवथल सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सांरवक्षत क्षेत्रातील आांबेडकर नगर ि वपांपरीपाडा येथे 

स्थलाांतरीत झालेल्या कुटुांबाांव्यतीररक्त धोकादायक पररवस्थतीत राहणाऱ्या कुटुांबाांपैकी पात्र ठरणाऱ्या अवतक्रमकाांना 

बहृन्मुांबई महानगरपावलकेकडून तात्परुत्या स्िरुपात सदवनका / वनिारे उपलब्ध करुन दणे्याकरीता सांजय गाांधी राष्ट्रीय 

उद्यान प्रशासनाकडून महानगरपावलकेस आिश्यक सहकायण ि समन्िय साधण्यात येईल याबाबत वदनाांक २७.०५.२०२२ 

रोजीच्या शासन पत्रान्िये आयकु्त, बहृन्मुांबई महानगरपावलका, मुांबई याांना कळविण्यात आले आह.े   

(३) ि (४) प्रश्न उदर्ित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील बाांधिाम वििासिाांनी  शासनाच्या अटी े उल्लांघन िेल्याबाबि 
  

(२५) *  ४७९३५   श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी) :   सन्माननीय उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोना महामारीच्या काळात बाांधकाम उद्योगाला वदलासा वमळािा याकररता शासनाने विकासकाांना 

प्रकल्पात िापरल्या जाणाऱ्या चटई क्षेत्रर्ळ अवधमलु्यािर वदनाांक १९ ऑगस्ट, २०१९  पासनू २५ टक्के ि १९ 

ऑगस्ट, २०२१ पासनू ५० टक्के सिलत दतेाना या मोबदल्यात विकासकाांनी घर खरेदीदाराांचे सांपणूण मदु्राांक शलु्क र्रािे, 

तसेच मदु्राांक शलु्क र्रल्याचे ग्राहकाांचे प्रमाणपत्र सादर केल्याची यादी विकासकाांनी आपल्या सांकेत स्थळािर प्रवसद्ध 

करुन त्याची एक प्रत महारेरा प्रावधकरणाला सादर करण्याची अट घातली होती परांत ु सदर अटीचे मोठ्या प्रमाणात 

विकासकाांनी पालन केले नसल्याचे वदनाांक ५ माचण, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, अवधमलु्यात सिलत घेणाऱ्या विकासकाांनी याबाबत सांकेतस्थळािर यादी प्रवसद्ध करण्याची मागणी मुांबई 

ग्राहक पांचायतीन ेशासनाकडे माह ेमाचण, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, अद्याप विकासकाांनी मुद्राांक शलु्क र्रल्याच्या प्रमाणपत्राची यादी सांकेतस्थळािर प्रवसद्ध न करण्याची ि 

महारेरा प्रावधकरणाला सादर न करण्याची कारण ेकाय आहते, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) मुांबई ग्राहक पांचायतीने माह ेजानेिारी २०२२ मध्ये महाराष्ट्र स्थािर सांपदा 

वनयामक प्रावधकरणास विकासकाांनी वप्रवमयम शलु्कात सिलत घेतली पण त्याचा र्ायदा ग्राहकाांपयंत पोहचला नाही 

अशा आशयाचे वनिेदन वदल ेआह.े  

      उपाध्यक्ष/म्हाडा याांच्या वद. २३.०२.२०२१ रोजीचे पररपत्रकान्िये जे प्रकल्प या योजनाांत सहर्ागी होतील त्या 

प्रकल्पाांची अथिा ज्या र्ागाांसाठी सिलत घेतली आह ेत्याांची यादी महानगर पावलका आयकु्त/नगरपररषद अथिा नगर 

पांचायत, मखु्य अवधकारी, वजल्हावधकारी, वनयोजन प्रावधकरण याांच्यामार्ण त मावहतीकरीता मुद्राांक नोंदणी कायाणलयास 

कळिािे लागेल. तसेच, सांबांवधत प्रावधकरणाच्या सांकेत स्थळािर प्रवसध्द करािी अशा सचूना दणे्यात आल्या होत्या.   

        ज्या विकासकाांनी उक्त पररपत्रकाच्या अनषुांगान े अवधमलू्यामध्ये सिलत घेतली आह े त्याांनी िरीलप्रमाणे 

मावहती   १ मवहन्यामध्ये प्रवसध्द करािी तसेच याबाबत महाराष्ट्र स्थािर सांपदा वनयामक प्रावधकरणास दखेील अिगत 

करण ेबांधनकारक करण्यात यािे, अशा सचूना शासन पत्र वद.१७ ऑगस्ट, २०२२ अन्िये दणे्यात आल्या आहते.  

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

मुांबईिील धोिादायि इमारिीं ा पुनविविास िरण्याबाबि 
  

(२६) *  ४४६७८   श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि (भायखळा), श्री.योगेश सागर ( ारिोप) :   सन्माननीय    

उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुांबई इमारत दरुूस्ती ि पनुरणचना मांडळाने मुांबईतील २१ अवतधोकादायक इमारतींच्या वदनाांक २७ मे, २०२२ रोजी िा 

त्यासमुारास जाहीर केलेल्या यादीनसुार अवतधोकादायक इमारतींमध्ये ४७४ वनिासी ि २६६ अवनिासी असे एकूण ९२३ 

रवहिासी असल्याचे वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसेच र्ायखळा येथील म्हाडाच्या ई-१ ि ई-२ विर्ागातील इमारत क्र.१२०-१२४ शेखर्ाई वबल्डींग, २३-३३-३३ए 

छपरा वबल्डींग, १०४-१०६ मेघजी वबल्डींग अ, ब ि क विांग, १७ जय आांबे वबल्डींग, ४६७ मकु्ताई वनिास या इमारती 

सन २०२१-२०२२ ि २०२२-२०२३ कररता केलेल्या पािसाळी सिेक्षणात अवतधोकादायक घोवषत करण्यात आल्या 

आहते, ह ेही खरे आह ेकाय,                                  
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(३) असल्यास, उपरोक्त इमारतींमधील काही नागरीकाांना सांक्रमण वशबीरात स्थलाांतरीत करण्यात आल,े परांत ुसांक्रमण 

वशवबराांच्या कमतरतेमळेु अनेक कुटुांवबयाांना सांक्रमण वशवबरे उपलब्ध नाहीत, ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानषुांगाने सदर धोकादायक इमारतींचा पनुविणकास 

होण्याच्या दवॄष्टने म्हाडाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुांबई इमारत दरुूस्ती ि पनुरणचना मांडळातरे् मुांबई शहर बेटािरील जनू्या ि मोडकळीस 

आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचे सन २०२२ मध्ये केलेल्या सिेक्षणात अतीधोकादायक इमारतींमध्ये ६७४ वनिासी गाळे ि 

२६६ अवनिासी गाळे असे एकूण ९४० गाळे (र्ाडेकरु/रवहिाशी) असल्याचे वनदशणनास आले आह.े 

(२) अांशत: खरे आह.े 

    ४६७ मकु्ताई इमारत ही सन २०२१-२०२२ ि सन २०२२-२०२३ मध्ये मुांबई इमारत दरुूस्ती ि पनुरणचना 

मांडळामार्ण त अवतधोकादायक म्हणनू जाहीर करण्यात आलेली नाही. तसेच सदर इमारत उपकर प्राप्त नाही. 

(३), (४) ि (५) उपरोक्त इमारतीमधील जिळपास २८ र्ाडेकरू/रवहिाशाांना सांक्रमण गाळे उपलब्ध करून दणे्यात 

आलेले आहते. काही र्ाडेकरू ि रवहिाशी याांनी सांक्रमण गाळे घेण्यास स्िारस्य दशणविले नाही. उिणररत र्ाडेकरू ि 

रवहिाशी याांना इतर सांक्रमण वशबीरातील गाळे उपलब्ध करून दणे्याची कायणिाही मुांबई इमारत दरुूस्ती ि पनुरणचना 

मांडळामार्ण त सरुू आह.े 
  

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

  

भोस्िे (िा. खेड, वज. रत्नावगरी) घाटािील िळण  ौपदरीिरणानांिर धोिादायि झाल्याबाबि 
  

(२७) *  ४४८८४   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) 

मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  र्ोस्त े (ता.खेड, वज.रत्नावगरी) घाटातील िळण मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाणच्या चौपदरीकरणानांतर आधीपेक्षा 

अवधक धोकादायक झाले असनू पिूीपेक्षा तीव्र उतार करण्यात आल्याने या वठकाणी दररोज अपघात होत आहते, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, दररोज होणाऱ्या अपघाताांमळेु या िळणािरील सांरक्षक वर्ांतीचेही नकुसान झाले आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीअांती सांरक्षक वर्ांतीची दरुुस्ती तसेच उतार ि 

िळणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी कोणती कायणिाही ि उपाययोजना केली आह ेिा करण्यात येत आह,े 

(४)  नसल्यास, विलांबाची कारण ेकाय आहते ? 
  

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागण क्र.६६ िर सदर वठकाणी, रस्ते िाहतकू ि महामागण मांत्रालय, निी 

वदल्ली (MoRTH & H) याांच ेमार्ण त वनयकु्त डी.पी.आर. ताांत्रीक सल्लागार (DPR Consultant) याांचेमार्ण त र्ोस्ते 

घाटातील िळणाचे सिेक्षण करुन उपलब्ध जागेच्या र्ौगोवलक स्थानाांनसुार, उपलब्ध जागेनसुार ि आय.आर.सी. 

मानकाांप्रमाण े (IRC Standards) सदर वठकाणची सांकल्प वचत्रे (Design and Drawing) मांजरु करण्यात आली 

आहते. 

       मांजरु सांकल्प वचत्राांनसुार र्ोस्ते घाटामध्ये आिश्यक त्या सरुक्षा उपाययोजना करुन चौपदरीकरणाचे काम पणूण 

करण्यात आलेले आह.े िाहनाांच्या अवतिेगामळेु (Over Speeding) सदर वठकाणी अपघाताांच्या घटना घडलेल्या 

आहते.  

(२) ह ेखरे नाही. 

       र्ोस्त ेघाटातील िळण मागाणच्या वठकाणी सरुक्षेच्या दृष्टीने दरीकडील र्ागामध्ये सांरक्षक वर्ांत बाांधण्यात आललेी 
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आह.े सदर वठकाणी काही िाहनाांच्या  अवतिेगाने झालेल्या अपघाताांच्या घटनाांमळेु सिणसाधारणपण े १५ मीटर 

लाांबीतील सांरक्षक वर्ांतीचे नगन्य प्रमाणात नुकसान झालेले आह.े 

       कां त्राटदाराशी झालेल्या करारनाम्यानसुार सदर महामागाणच्या दखेर्ाल दरुुस्तीची जबाबदारी ही सांबांधीत 

कां त्राटदाराची असनू त्याांचे मार्ण त सदर वठकाणी िेळोिेळी दरुुस्ती ि सरुक्षा उपाययोजना करण्यात येऊन रस्ता िाहतकूीस 

सवुस्थतीत ठेिण्यात येत आह.े 

(३) र्ोस्त ेघाटामध्ये िळण मागाणच्या वठकाणी सरुक्षा ताांत्रीक सल्लागारामार्ण त सेफ्टी ऑडीट करण्यात आले आह ेि 

त्याांनी सादर केलेल्या अहिालानसुार सांबांधीत कां त्राटदार मे.कशेडी परशरुाम हायिे प्रा.वल. याांचेमार्ण त गतीरोधक 

लािण,ेवदशा दशणक र्लक लािण,े िेग मयाणदचेे र्लक लािण,े सचुना दशणक र्लक लािणे, कॅट आईज लािण ेइत्यादी 

उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहते. तसेच रस्ता िाहतकुीस सवुस्थतीत ठेिण्यात येत आह.े 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

मुांबईिील शासिीय रुगणालयाांिील रक्तपेढी विभागामध्ये रक्तवपशव्या उपलब्ध नसल्याबाबि 

 
  

(२८) *  ४४५९५   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पूिव), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), श्रीमिी मवनषा  ौधरी (दवहसर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंवबिली (वज.ठाण)े येथील १३ िषीय कु.परशरुाम आवण त्याची ९ िषाणची बवहण याांना थॅलेसेवमया असनू दर १५ 

वदिसाांनी त्याांना रक्त चढिािे लागत असताांना, ३१ मे रोजी रक्त चढविण्यासाठी शीि येथील लोकमान्य वटळक रुग्णालय 

येथे घेऊन गेले असता सदर रुग्णालयात रक्त साठा उपलब्ध नसल्यामळेु त्याांना परत जािे लागले असल्याचे माह े         

मे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी माह ेएवप्रल मवहन्याच्या शेिटच्या आठिडयापासनू रक्ताचा काही प्रमाणात तटुिडा जाणित 

असतानाही आिश्यक उपाययोजना न केल्यामळेु मे मवहना सरुु होताच हा तटुिडा अवधकच िाढला असल्याचे 

वनदशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) तसेच, थॅलेसेवमयाच्या बालकाांकररता माह ेमे मवहन्यात रक्ताची टांचाई वनमाणण होणार असल्याची मावहती असनूही 

यासाठीच्या आिश्यक उपाययोजना केल्या नसल्यामळेु रक्ताचा तटुिडा वनमाणण झाल्याचे वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, या बालकाांना रक्त दणे्यासाठीचे रक्त दात ेउपलब्ध असनूही रुग्णालयातील रक्तपेढीच्या िेळेची अडचण 

असल्यामळेु त्याचप्रमाण ेरवििारी रक्तपेढया बांद असल्यामळेु रक्तदाताांना रक्त दतेा येत नसल्याचे वनदशणनास आले आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, मुांबईतील शासकीय रुग्णालयाांमध्ये रक्ताचा परुिठा सरुळीत करण्यासाठी रुग्णालयातील रक्तपेढयाांच्या 

िेळेत बदल करुन रवििारी रक्तपढेी सरुु ठेिण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, विलांबाची करण ेकाय आहते ? 

  

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) वदनाांक ३१ मे, २०२२ रोजी डोंवबिली येथील थॅलेसेवमया व्याधीन े बाधीत सदर रुग्णास 

लोकमान्य वटळक रुग्णालयाच्या रक्तकें द्रात आिश्यक रक्त गटाची कमतरता असल्यामळेु रक्त उपलब्ध होऊ शकले नाही. 

     सदर रुग्णास अन्य रक्तकें द्रातनू रक्ताची तरतदू करता येईल या हतेनू ेलोकमान्य वटळक रुग्णालयात दाखल होण्यास 

साांवगतल ेहोत.े तथावप रुग्णाच्या नातेिाईकाांनी त्यास नकार दऊेन रक्तसांक्रमणासाठी दसुरी तारीख घेतली, असे बहृन्मुांबई 

महानगरपावलकेने कळविले आह.े  

(२) ि (३) बहृन्मुांबई महानगरपावलकेच्या रुग्णालयाांमार्ण त बहुताांश रवििारी रक्तदान वशवबर आयोवजत करण्यात येते. 
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तथावप एवप्रल ि मे मवहन्याांत प्रवतिषी विद्यार्थयांच्या परीक्षा ि उन्हाळी सटु्टया असल्यामळेु रक्तदात्याांचे प्रमाण कमी असते. 

     माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये लोकमान्य वटळक महानगरपावलका सिणसाधारण रुग्णालयामार्ण त आयोवजत १३ रक्तदान 

वशवबराांमार्ण त ९९४ ि रक्तकें द्रात स्िेच्छारक्तदानाने ११४ रक्तवपशव्याांचे सांकलन करण्यात आले. त्यापैकी ३०९ 

रक्तवपशव्या थॅलेसेवमया रुग्णाांसाठी दणे्यात आल्या.  

     तसेच, माह े मे २०२२ मध्ये आयोवजत १६ रक्तदान वशवबराांमार्ण त १४६९ ि रक्तकें द्रात स्िेच्छारक्तदानाने ८५ 

रक्तवपशव्याांच ेसांकलन करण्यात आले. त्यापैकी ४१५ रक्तवपशव्या थॅलेसेवमया रुग्णाांसाठी देण्यात आल्या. 

(४) ि (५) बहृन्मुांबई महानगरपावलकेच्या रुग्णालयाांमध्ये बहुताांश रवििारी रक्तदान वशवबरे आयोवजत केली जातात. तसेच 

रुग्णालयाांतील रक्तपेढी विर्ाग रुग्णाांच्या सेिेकररता २४ तास कायणरत असतो. रक्तपेढी विर्ागातील बहुताांश कमणचारी िगण 

वशवबराकररता उपवस्थत असल्यामळेु रक्तपेढी विर्ागात रवििारी रक्तदात्याला रक्तदान करता येत नाही, असे बहृन्मुांबई 

महानगरपावलकेने कळविले आह.े 

(६) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

पालघर वजल्हा मुख्यालयाच्या प्रशासिीय इमारिीच्या वनिृष्ट बाांधिामाबाबि  

 
  

(२९) *  ४६२७०   श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.वहिेंद्र ठािूर 

(िसई), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) कोळगाि (वज.पालघर) येथे उर्ारलेल्या वजल्हा मखु्यालयाच्या ’अ’ प्रशासकीय इमारतीतील सहकारी सांस्थेच्या 

वजल्हा उपवनबांधक कायाणलयाचे छत माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान कोसळले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त काम करणाऱ्या कां त्राटदाराच्या कामाच्या दजाणबाबत अनेक िेळा तक्रारी प्राप्त झाल्यानांतर 

वजल्हावधकारी, पालघर याांनी ही बाब वसडकोच्या वनदशणनास आणनू वदल्यानांतरही वसडकोच्या सांबांवधत अवधकाऱ् याांनी 

त्याकडे दलुणक्ष केले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इमारतीचे काम दजेदार करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४)  तसेच प्रस्ततु प्रकरणातील सांबांवधत कां त्राटदार ि दोषी अवधकाऱ्याांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ि (२) ह ेखरे नाही. 

(३)  कोळगाांि (वज. पालघर) येथील वजल्हा मखु्यालयाच्या प्रशासकीय इमारत-अ मधील विद्यतु िावहन्याांच्या वनयवमत 

तपासणीिेळी आर्ासी छताचा (False Ceilling) काही र्ाग वद.१२.५.२०२२ रोजी उघडण्यात आला होता. त्यािेळी 

छताच्या कडेचा काही र्ाग सधु्दा काही प्रमाणात खाली आला होता. विद्यतु तपासणी पणूण झाल्यानांर छताचा र्ाग दरुुस्ती 

करुन पिुणित करण्यात आला आह.े   

(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

प्रभादेिी (मुांबई) येथील गणेश िृपा इमारि धोिादायि वस्थिीि असल्याबाबि 
  

(३०) *  ४६२१०   श्री.सदा सरिणिर (मावहम) :   सन्माननीय उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :-  

(१) प्रर्ादिेी (मुांबई) येथील पांतप्रधान अनदुान प्रकल्पाांतगणत सन १९७०-८० मध्ये िा त्यादरम्यान बाांधण्यात आलेली 

गणशे कृपा इमारत जीणाणिस्थेत तसेच धोकादायक वस्थतीत असल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरण प्रचवलत वनयमात बसत नसल्याने या इमारतीसाठी वनधी उपलब्ध नाही त्यामळेु म्हाडा वकां िा 

अन्य कोणत्याही शासन यांत्रणकेडून या इमारतीची दरुुस्ती वकां िा पनुबांधणी केली जात नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इमारतीच्या विशेष दरुुस्तीसाठी वनधी उपलब्ध करण्याकररता 

कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते? 

  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह े अांशत: खरे आह.े मखु्य अवधकारी, मुांबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरणचना मांडळ याांच्या 

अहिालानसुार, प्रर्ादिेी येथील गणशे कृपा ही इमारत पांतप्रधान अनदुान प्रकल्पाांतगणत बाांधण्यात आलेली नसनू, मांडळान े

म्हाडा अवधवनयमातील तरतदुीनसुार जनुी इमारत ि त्याखालील र्खूांड र्सूांपावदत करुन पनुरणवचत केली आह.े सदर 

इमारतीचे मांडळाने व्ही.जे.टी.आय. (VJTI) मार्ण त सांरचनात्मक लेखापररक्षण केले असनु, या इमारतीस विशेष दरुुस्तीची 

आिश्यकता असल्याचे वनदशणनास आले आह.े या इमारतीच्या विशेष दरुुस्तीचे काम प्रगतीपथािर आह.े  

(२) ह े खरे नाही. सदर इमारतीच्या विशेष दरुुस्तीकरीता रुपय े७५,३२,३००/- (कामाचा र्ाग रुपये ५९,७७,३१/-    

(work portion) ि सधुाररत रुपये १,४१,६४,२५३/- (कामाचा र्ाग रुपये १,३४,६३,३२९/- (work portion) च्या 

सविस्तर अांदाजपत्रकास उपमखु्य अवर्यांता (पररमांडळ-२), दिुप ु मांडळ याांनी मान्यता वदलेली आह.े सदर काम 

प्रगतीपथािर आह.े 

    मुांबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरणचना मांडळान े पनुरणवचत केलेल्या ि ३० िषण पणूण झालेल्या इमारतींचा पनुविणकास 

करण्यासाठी नगर विकास विर्ागाने वद.२८.०२.२०२२ रोजीच्या अवधसचुनेनसुार बहृन्मुांबई विकास वनयांत्रण ि प्रोत्साहन 

वनयमािली २०३४ मध्ये नविन कलम ३३(२४) अांतगणत प्रस्तावित सधुारणाबाबत सचुना प्रवसध्द करुन, त्यािर 

हरकती/सचूना मागविण्यात आल्या असनू म्हाडा प्रावधकरणाने उपसांचालक, नगर रचना विर्ाग याांना सविस्तर सचुना 

सादर केल्या आहते. सदरहू अांवतम अवधसचूना वनगणवमत केल्यानांतर पनुरणवचत इमारतींचा पनुविणकास करता येणार आह.े 

(३) ि (४) प्रश्न उदर्ित नाही. 

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

जालना-औरांगाबाद (िा.बदनापूर,वज.जालना) महामागाविरील रस्त्याच्या  

डाांबरीिरणा े िाम प्रलांवबि असल्याबाबि 
  

(३१) *  ४८१८८   श्री.नारायण िु े (बदनापूर) :   सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम 

िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१)  जालना-औरांगाबाद (ता.बदनापरू,वज.जालना) महामागाणिरील आयडीबीआय बाँक ते ईदगाह मैदानापयंतच े

डाांबरीकरण अनेक मवहन्यापासनू प्रलांवबत असल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशणनास आले, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रलांवबत कामामळेु सदर रस्त्यािर िारांिार अपघात होत असनू नागररक, विद्याथी ि िाहनधारकाांना 

त्रास सहन करािा लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, स्थावनक नागररकाांनी सांबांवधत प्रशासनाकडे िारांिार तक्रारी वदलेल्या असनूही सदर रस्त्याचे डाांबरीकरण 

करण्यात आलेले नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार सदर रस्त्याचे डाांबरीकरण लिकर पणूण 

करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली तसेच बेजबाबदार अवधकाऱ्याांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) ह े खरे नाही. खाजगीकरणाांतगणत प्रकल्पाच्या सिलत करारनाम्यातील तरतदूीप्रमाणे सदर 

रस्त्याच्या डाांबरीकरण नतुनीकरणाचे काम वदनाांक ०१.११.२०२१ पासनू सरुू होऊन ३१.०३.२०२२ रोजी पणुण करण्यात 

आले आह.े 
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(२) ह ेखरे नाही.   

(३) ह ेखरे नाही.  

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

येऊर (वज.ठाणे) येथील आवदिासी पाडे वपण्याच्या पाण्यापासनू िांव ि असल्याबाबि 
  

(३२) *  ४६२३८   श्री.विनोद वनिोले (डहाणू) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येऊर (वज.ठाण)े येथील आवदिासी पाड्याांमध्ये वपण्याच्या पाण्याची कोणतीच सवुिधा उपलब्ध नसल्यामळेु तेथील 

लोकाांना वपण्याच्या पाण्यापासनू िांवचत रहािे लागत असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले, ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, येऊर येथील हॉटेल ि बांगल्याांना २४ तास पाणीपरुिठा होत असनु नव्या बाांधकामाांना दखेील पाणी 

परुिठा करण्यात येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येऊर येथील आवदिासी पाड्याांमधील लोकाांना वपण्याचे पाणी 

उपलब्ध करून दणे्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ि (२) ठाण ेमहानगरपावलका क्षेत्रातील येऊर येथील आवदिासी पाड्याांमध्ये पाणी परुिठासाठी 

ठाण े महानगरपावलका ि िायदुल याांचा सन २००५ मध्ये सामांजस्य करार झाला होता. सदर करारानसुार येऊर गाि 

(पाटीलपाडा) येथे पी.व्ही.सी. टाक्या बसिनू त्यामधनू पाणीपरुिठा सरुू करण्यात आला होता.  

    तद्नांतर येऊर येथील उिणररत पाड्याांसाठी सन २०११ मध्ये जलकुां र् ि जलिावहन्या टाकून पाणी परुिठा केला जात 

आह.े  

   तथावप, या क्षेत्रातील काही आवदिासी पाड्याांमध्ये पाणी परुिठा सांदर्ाणत तक्रारी प्राप्त झाल् याची बाब 

महानगरपावलकेने कळविली आह.े  

     दरम्यान येऊर क्षेत्रातील काही खाजगी बांगल,े हॉटेलधारकाांनी पाणीपरुिठ्याच्या जलिावहनीिरुन अनवधकृतपण ेनळ 

सांयोजन घेतल्याचे वनदशणनास आल्याने सदर अनवधकृत नळ कनेक्शन खांवडत केल्याचे महानगरपावलकेने कळविले 

आह.े   

(३) येऊर क्षेत्रातील आवदिासी पाड्याांचा पाणीपरुिठा सरुळीत करण्याकररता महानगरपावलका स्तरािर खालीलप्रमाणे 

कायणिाही करण्यात येत आह े:-  

    १. पाणी परुिठा जलिावहनीिरील अनवधकृत पाण्याचे कनेक्शन खांवडत करण्यात आले आह.े  

    २. सदर क्षेत्रात व्हॉल्ि बसिनू ि झोवनांगद्वारे पाणी परुिठा करण्यात येत आह.े  

    ३. तसेच या र्ागातील कुपनवलकाांचे सिेक्षण करुन दरुूस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आह.े 

    ४. महानगरपावलकेमार्ण त आिश्यकतेनसुार टाँकरद्वारे पाणी परुिठा करण्यात येत आह.े 

(४) प्रश्न उद्भित नाही.  

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

  

 

िुळजापूर- लािूर राष्ट्रीय महामागाविील रस्त्याच्या िामाि गेलेल्या जलिावहनी े िाम प्रलांवबि असल्याबाबि 
  

(३३) *  ४८१२१   श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील 

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

करतील काय :- 
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(१) तळुजापरू-लातरू या राष्ट्रीय महामागण रस्त्याच्या कामात मातोळा १० खेडी योजनेची जनुी जलिावहनी गेल्याने निीन 

जलिावहनीचे काम वनविदते समाविष्ट करण्यात आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त रस्त्याचे काम चार िषाणपिूी पणूण होऊनही अद्याप मांजरू पाणीपरुिठा योजनेचे काम राष्ट्रीय महामागण 

प्रावधकरण, नाांदडे याांचेमार्ण त करण्यात आलेले नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर निीन जलिावहनीच्या कामाबाबत स्थावनक लोकप्रवतवनधींनी प्रकल्प सांचालक, राष्ट्रीय महामागण 

प्रावधकरण नाांदडे तसेच वजल्हास्तरीय ि तालकुास्तरीय आढािा बैठकीत सातत्याने मागणी केली आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार निीन जलिावहनीचे काम लिकरात लिकर 

पणुण करण्याबाबत तसेच बेजबाबदार अवधकाऱ्याांविरुध् द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) तळुजापरू-औसा राष्ट्रीय महामागण क्र.३६१ कें द्र शासनाच्या अखत्याररत असनू सदर रस्त्याच े

काम र्ारतीय राष्ट्रीय राजमागण प्रावधकरण याांचेमार्ण त प्रगतीपथािर आह.े 

ह ेखरे नाही, असे प्रकल्प सांचालक,र्ारतीय राष्ट्रीय राजमागण प्रावधकरण, नाांदडे याांनी कळविले आह.े 

      सदर रस्त्याच्या रुां दीकरणाच्या कामामध्ये जनुी जलिावहनी मागण-अवधकार (ROW) कडेला स्थलाांतरीत करण्याची 

तरतदु आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

सदर काम वक.मी.१५.०२ लाांबीचे होते. त्यापैकी ३ वक.मी.चे काम पणूण झाले आह.े उिणरीत काम प्रलांवबत आह.े 

(३) ह ेखरे आह.े 

(४) ि (५) निीन जलिावहनीचे काम लिकरात लिकर पणूण करण्याबाबत कां न्सेशनरला िारांिार पाठपरुािा करुन ही 

त्याांनी निीन जलिाहीनीचे काम िेळेिर पणुण केले नाही. सदर काम आिश्यक असल्यामळेु, ह ेकाम पूणण 

होण्यासाठी  कन्सेशनरला नोटीस दिेनू (Risk & Cost) जोखीम आवण खचाणिर दसुऱ् या कां त्राटदारामार्ण त काम करुन 

घेण्यासाठी वद.०७.०७.२०२२ च्या पत्रान्िये नोटीस दणे्यात आली आह.े तसेच महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण विर्ागाला 

मातोळा १० खेडी पाणी परूिठा योजना जलिावहनीचे वशल्लक कामाचे अांदाजपत्रक प्रचलीत दराप्रमाण े तयार 

करण्यासाठी प्रकल्प सांचालक, र्ारतीय राष्ट्रीय राजमागण प्रावधकरण, नाांदडे याांनी वद.११.०७.२०२२ च्या पत्रान्िय े

कायणकारी अवर्यांता, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण विर्ाग, लातरू याांना कळविले आह.े सदर अांदाजपत्रक मागिनू सक्षम 

अवधकाऱ् याांची मान्यता घेिनू जलिाहीनीचे काम पणूण करण्याचा प्रयत्न राहील. 

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

 ांद्रपूर महानगरपावलिेि वनविदा प्रवक्रयेि झालेला गैरव्यिहार 
  

(३४) *  ४८१०५   श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.राजेश एिडे (मलिापूर), श्रीमिी 

प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पविम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) चांद्रपरू महानगरपावलकेतील िडगाांि प्रर्ाग येथे समुारे १ कोटी रुपये वकां मतीची अनेक कामे वनविदा प्रवक्रया 

राबविण्यापिूीच सरुु करण्यात आली असल्याचे माह ेमाचण, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सदर कामाांच्या वनविदा प्रवक्रयेत मोठ्या प्रमाणािर गैरव्यिहार झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या सांदर्ाणत शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानषुांगाने सांबांवधत दोषींिर कोणती कारिाई केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ि (२) ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) चांद्रपरू महानगरपावलकेतील िडगाांि प्रर्ागातील प्रस्तावित कामाांच्या स्थळाांकडे पनू्हा पाहणी न केल्याचा 

कसरू केल्याने कवनष्ठ अवर्यांता याांची तात्काळ प्रर्ािान ेबदली करण्यात आलेली असनू त्याांचेिर विर्ागीय चौकशी सरुू 

आह.े 

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

 

  

पुणे वजल्याि खाजगी बाांधिाम व्यािसावयिाांिडून नदी विनारी अनवधिृि बाांधिामे सरुु असल्याबाबि 

 
  

(३५) *  ४४७१३   श्री.वभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) पणु ेवजल्यातील किेनगर, वसांहगड रोड, पिणती, नऱ्ह ेर्ागात लेंडी ि वपराचा नाल्यासह इतर नदी नाल्याांचे नैसवगणक 

पात्र बजुिनू खाजगी बाांधकाम व्यािसावयकाांकडून अवधकाऱ्याांच्या सांगनमताने ि पयाणिरण विर्ागाच्या सहमतीवशिाय 

मोठ्या प्रमाणािर अनवधकृत बाांधकामे सरुु असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, पणु ेमहानगरपावलका हद्दीमध्ये किेनगर, वसांहगड रोड, पिणती ि रामनदी-बािधन, िारजे र्ागातील सदरहू 

बाांधकाम ेपरूवनयांत्रण रेषा अांतगणत होत असनू त्या बाांधकामाांचा राडारोडा नदीच्या पात्रात टाकला जात आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, त् यामळेु उपरोक्त र्ागात पािसाळ्यात परूसदृश्य पररवस्थती वनमाणण झाली असनू गत िषीच्या 

पािसाळ्यात नऱ्ह ेगािात परुाच ेपाणी वशरून २ जणाांचा मतृ्य ूझाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती 

कायणिाही केली िा करण्यात येत आह े

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ि (२) ह ेखरे नाही. 

     पणु ेपेठ किेनगर, वसांहगड रोड, पिणती र्ागात नदी पात्र बजुिनू खाजगी व्यािसावयकाांकडून अनवधकृत बाांधकाम सरुु 

असल्याचे ि सदरहू बाांधकाम ेपरूवनयांत्रण रेषा अांतगणत होत असनू त्या बाांधकामाचा राडारोडा नदी पात्रात टाकला जात 

असल्याचे मे, २०२२ िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले नसल्याचे, पणु ेमहानगरपावलकेने कळविले आह.े      

(३) गत िषण सन २०२०-२१ मध्ये नऱ्ह ेगािात परुाचे पाणी वशरून २ जणाांचा मतृ्य ूझाल्याची नोंद आढळून आली नाही, 

तथावप सप्तटेंबर, २०१९ मध्ये अवतिषृ्टीमळेु नऱ्ह ेयेथील मानाजीनगर र्ागात नाल्याचे पाणी वशरल्याने यामध्ये २ व्यक्तींचा 

पाण्यात िाहून गेल्याने मतृ्य ूझाला असल्याबाबत पणु ेमहानगर प्रदशे विकास प्रावधकरण याांनी कळविले आह.े     

(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

 

रामापरु ि धारूर (वज.अिोला) येथील शेिी े िन्य प्राण्याांमुळे झालेले नुिसान 

 
  

(३६) *  ४८९९८   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिव), श्री.हररष वपांपळे 

(मुविवजापूर) :   सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) रामापरु ि धारूर (वज.अकोला) येथील शेतवशिारात िन्यप्राण्याांचा िािर प्रचांड िाढल्याने शेतकऱ्याांच्या वपकाांचे 
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मोठ्या प्रमाणािर होणारे नकुसान टाळण्याकररता िन विर्ागाकडे िन्यप्राण्याांचा बांदोबस्त करण्याची मागणी शेतकऱ्याांनी 

माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रामापरु िधारो वशिारातील शेतकऱ्याांचे मका, गहू या वपकाांचे रानडुक्कर ि हरणाांच्या उपद्रिामळेु मोठ्या 

प्रमाणात नुकसान झाले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार िन्यप्राण्याांचा बांदोबस्त करुन शेतकऱ्याांना 

आवथणक मदत दणे्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. सधुीर मुनगांटीिार : (१), (२) ि (३) रामापरु ि धारूर पैकी र्क्त रामापरु वशिारात िन्यप्राण्याांनी शेतवपकाचे 

नकुसान केल्याचे सन २०२१-२२ मध्ये ५ तर सन २०२२-२३ मध्ये वदनाांक ३१.०५.२०२२ पयणत १ अशी एकूण ६ 

प्रकरण ेवनदशणनास आली आहते. प्रस्ततु प्रकरणाांमध्ये प्रचवलत शासन वनणणयातील तरतदुीनसुार नकुसानग्रस्त शेतकऱ्याांना 

नकुसान र्रपाई दखेील अदा करण्यात आली आह.े 

(४) प्रश्न उदर्ित नाही. 

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

  

मुांबई मधील अविधोिादायि इमारिीिील रवहिाशाांना िािडीने  

सांक्रमण वशवबरा े गाळे उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(३७) *  ४४६३०   श्री.सनुील राणे (बोरीिली) :  सन्माननीय उप मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) म्हाडाच्या मुांबई इमारत दरुूस्ती ि पनुिणसन मांडळाकडे परेुशी सांक्रमण वशबीरे नसल्यामळेु तसेच सांक्रमण वशवबरामध्ये 

होत असलेल्या घसुखोरीमळेु धोकादायक इमारतीमधील रवहिाशाांच्या स्थलाांतरासाठी अडचणी वनमाणण होत आहते, ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वशिशाही पनुिणसन प्रकल्पाअांतगणत चारकोप काांवदिली येथे उपलब्ध असलेल्या ५२८ गाळ्याांची मागणी 

केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, छपरा मोहसीन आवण िाणी चाळ येथील अवतधोकादायक इमारतीतील रवहिाशाांना तातडीने सांक्रमण 

वशवबरामध्ये गाळे दणे्याची मागणी मुांबई इमारत दरुुस्ती ि पनुिणसन मांडळाने गहृवनमाणण विर्ागाकडे केली आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सांक्रमण वशवबरे उपलब्ध करुन दणे्यासांदर्ाणत तसेच घसुखोरी रोखण्यासांदर्ाणत शासनाने 

कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े 

       सांक्रमण वशबीरातील रवहिाशी/घसुखोर याबाबत शासनाने वद.१३.०९.२०१९ च्या शासन वनणणयान्िये सांक्रमण 

वशबीरातील रवहिाशी याांची “अ”, “ब” ि “क” नसुार िगणिारी करण्याचा वनणणय घेतला आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) छपरा मोहसीन इमारतीला पनुविणकास करण्यासाठी वद.१७.०३.२००७ रोजी मुांबई इमारत दरुूस्ती ि पनुरणचना 

मांडळामार्ण त ना हरकत प्रमाणपत्र दणे्यात आले आह.े छपरा मोहसीन इमारतीमध्ये एकूण १४३ र्ाडेकरू/ रवहिाश्याांपैकी 

६ र्ाडेकरू/ रवहिाशी याांना सांक्रमण वशबीर गाळ्याचे वितरण करण्यात आले आह.े 

       िाणी चाळ क्र.०५/३४७ ई मधील एकूण ४८ र्ाडेकरू/ रवहिाश्याांपैकी ४६ र्ाडेकरू/ रवहिाशी याांना सांगणकीय 

सोडतीद्वारे वशिराज र्िन, एलवर्स्टन रोड, मुांबई येथे सांक्रमण गाळे वितरीत करण्यात आले आहते. 

(४) सांक्रमण वशबीरातील अनवधकृत रवहिाशाांचे पुनिणसन करण्याच्या दृष्टीन े सिणकष विचार करून 

शासनाने वद.१३.०९.२०१९ च्या शासन वनणणयान्िये काही अटी ि शतीच्या अधीन राहून अनवधकृत र्ाडेकरू / रवहिाशी 
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याांना पनुविणकसीत होणाऱ्या सांक्रमण वशबीरामध्ये गाळे िाटप करून त्याांचे पनुिणसन करण्याचा वनणणय घेण्यात आला 

असनू खालीलप्रमाण े“अ”, “ब” ि “क” असे तीन प्रिगण करण्यात आले आहते. 

अ) मळु रवहिाशी याांना सांक्रमण वशबीरामध्ये स्थानाांतरण करण्यात आलेले आह,े  

ब) अशा प्रकारचे रवहिाशी ज्यानी मखुत्यारपत्र (Power of attorney) वकां िा तत्सम प्रावधकार पत्राद्वारे मळु 

रवहिाश्याांकडून सांक्रमण वशबीरातील गाळ्याांचा हक्क घेतला आह,े 

क)  अशा प्रकारचे घसूखोर रवहिाशी ज्याांनी म्हाडाच्या सांक्रमण वशबीरातील गाळ्याांचा अनवधकृतपण े ताबा घेतला 

आह.े          

         सदर शासन वनणणयानसुार सांक्रमण वशवबरातील रवहिाशाांचे  िगणिारी वनवित करण्यासाठी बायोमॅरीक सिेक्षण 

करण्यासाठी सांगणक प्रणाली (Software) विकवसत करण्यात आली आह.े सिण सांक्रमण वशबीर गाळयाांचे प्रत्यक्ष घरोघरी 

जािनू बायोमॅरीक सिेक्षणाची कायणिाही करण्यात येणार आह.े 

     या कररता अांदाजे २० बायोमॅरीक सिेसाठी लागणारे यांत्र ि त्याची हाताळणी करण्यासाठी लागणारे बाहय 

स्त्रोतामार्ण त एजेंन्सी नेमनू २० मनषु्ट्यबळ लागणार असनू त्यासाठी बायोमॅरीक सिेसाठी लागणाऱ्या यांत्र ि त्याची 

हाताळणी करण्यासाठी लागणारे बाहय स्त्रोतामार्ण त एजेंन्सी नेमण्यात आली असनू, बायोमॅरीक सिेक्षण करण ेकररता 

र्ाडेकरु/रवहिाशी याांचे आधारकाडण प्रमाणीकरण करण्याची सवुिधा घेण्याची कायणिाही सुरु आह.े 

         सदर प्रकरणी शासन वनणणय, गहृवनमाणण विर्ाग वद.१३.०९.२०१९ च्या विरुध्द मा. उच्च न्यायालयात जनवहत 

यावचका क्र.०१/२०२० श्री. यािर हुसेन गलुाम उमावटया ि इतर याांनी दाखल केली आह.े सदर याांवचकेिर मा. उच्च 

न्यायालय याांनी वद.२०.१०.२०२० रोजीच्या आदशेान्िये “पढुील न्यायालयीन आदशे प्राप्त होईपयणत सदर शासन 

वनणणयानसुार पनुिणसनाची कारिाई करु नये” असे आदवेशत केले आह,े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

पालघर वजल्हयािील िाघोबा घाटािील रस्त्या े सांरक्षि िठडयाच्या दुरुस्िीबाबि 
  

(३८) *  ४७८५३   श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम 

िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर शहरात ि वजल्हा कायाणलयात येण्यासाठी महत्िाचा असलेल्या िाघोबा घाटातील रस्त्याच्या दोन्ही बाजचूे 

सांरक्षक कठडे (barricade) सांपणूणपण ेतटुलेल ेअसनू तेथ ेमोठ्या प्रमाणात अपघाताचे प्रमाण िाढत असनू जीवितहानी 

होत असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी महामागण प्रावधकरणाकडे िारांिार तक्रारी करुनही सांरक्षक कठडयाच्या दरुुस्तीच्या कामाकडे 

प्रावधकरणाचे दलुणक्ष होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सांरक्षक कठडयाच्या दरुुस्तीच्या कामाबाबत कोणती कायणिाही 

केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) तसेच प्रस्ततु प्रकरणातील सांबांवधत दोषींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) वसन्नर घोटी पालघर राष्ट्रीय महामागण क्र १६० अ च्या वक. मी. २०९/४०० ते वक. मी. 

२१२/९०० या ३.५० वक.मी. लाांबीमध्ये िाघोबा घाट आह.े सदर िाघोबा घाटातील एकूण ३.५० वकमी लाांबीपैकी 

डाव्या बाजसू २.०० वक.मी. लाांबीमध्ये सांरक्षक कठडे असनू, उजव्या बाजसू १.५० वक.मी. लाांबीमध्ये सांरक्षक कठडे 

आहते. सदर घाटातील सांरक्षक कठडे सांपणूणपण े तटुले नसून ज्या वठकाणी अपघात झाला आह.े त्याच वठकाणी 

साधारणत: ६ ते ७ वठकाणी ७० ते ८० मी. लाांबीमध्ये सांरक्षक कठडयाचा काही र्ाग तटुललेा आह.े सरांक्षक कठडे 

मोठया प्रमाणात तटुल्यामळेु अपघाताचे प्रमाण िाढले नसनू काही प्रमाणात अपघात िाहन चालकाच्या 

वनष्ट्काळजीपणामळेु झालेले आहते. 
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(२) सदर रस्त्याच्या दखेर्ाल दरुुस्तीचे काम राष्ट्रीय महामागण मांडळाच्या कायणक्षेत्रात आह ेि त्यासाठी आिश्यक वनधीची 

तरतदु कें द्रीय रस्ते िाहतकू ि राजमागण मांत्रालय (MoRT& H) वदल्ली याांचे मार्ण त परुविला जातो. सद्यवस्थतीत तटुलेल्या 

सांरक्षक कठडयाची दरुुस्ती करण् याबाबतचे अांदाजपत्रक कें द्रीय रस्ते िाहतकू ि राजमागण मांत्रालय (MoRT& H) याांना 

मांजरूीस्ति सादर करण्यात आलेले आह.े सदर कामाांची मांजरूी प्राप्त झाल्यास त्िरीत काम पणूण करण्यात येईल. 

(३) राष्ट्रीय महामागण विर्ाग, ठाण ेया विर्ागामार्ण त तटुलेल्या सांरक्षक कठडयाची पाहणी करुन दरुुस्ती करण्याबाबतचे 

अांदाजपत्रक कें द्रीय रस्ते िाहतकू ि राजमागण मांत्रालय (MoRT& H) याांना मांजरूीस्ति सादर करण्यात आले आह.े सदर 

मांजरूी प्राप्त झाल्यास त्िरीत काम पणूण करण्यात येईल. 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

औरांगाबाद येथील पररक्षा िें द्राांिर म्हाडाच्या ऑनलाईन भरिी पररके्षि झालेला गैरप्रिार 
  

(३९) *  ४८९३१   श्री.राम सािपुिे (माळवशरस) :    सन्माननीय उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) म्हाडाच्या ऑनलाइन र्रती पररक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप माह े रे्ििुारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान 

एमपीएससी समन्िय सवमतीन ेपुराव्यावनशी केला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, औरांगाबाद येथील पररक्षा कें द्राांिर कें द्र चालकाांशी सांगनमत करुन पररक्षेच्या सांगणकीय प्रणालीत रे्रर्ार 

केल्याचे प्रकार वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनषुांगान े वट.सी.एस.वल. कां पनी कडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार सांबांवधताांिर कोणती कारिाई केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) ि (३) अांशत: खरे आह.े   

      प्रस्ततु प्रकरणाच्या अनुषांगाने मे. वट.सी.एस. वल. कां पनीने म्हाडाला सादर केलेल्या अहिालानसुार सांगणकाची 

जागा बदलण्यात आली. तथावप, सांगणकीय अांतगणत प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. 

(४) ि (५) याप्रकरणी क्राांती चौक पोलीस स्टेशन औरांगाबाद येथे मे.मोरया इन्र्ोटेक चे मालक महशे वशांगारे, मे. मोरया 

इन्र्ोटेकचे पयणिेक्षक प्रविण चव्हाण ि विनोद चव्हाण तसेच परीक्षाथी श्री. अवनल राठोड याांचेविरुध्द तक्रार दाखल 

करण्यात आली असनू याप्रकरणी पोलीस चौकशी सरुु आह.े   

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

  

अमराििी वजल्हयाि पांिप्रधान आिास योजने े अनुदान प्रलांवबि असल्याबाबि 
  

(४०) *  ४८८३६   श्री.बळिांि िानखडे (दयावपरू) :   सन्माननीय उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) अमरािती वजल्यात पांतप्रधान आिास योजनेतील घटक ३ अांतगणत ८६० सदवनकाांचे बाांधकाम सरुु असल्याचे माह े

मे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह ेह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या योजनेची मुदत सांपत आली असनू शासनाला िारांिार स्मरणपत्र दिेनूही महापावलकेला कोणताही 

वनधी प्राप्त झालेला नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, यासांदर्ाणत वनणणय घेऊन ि वनधीची तरतदू करुन सदरील अनदुान महापावलकेला तातडीन े दणे्याबाबत 
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कोणती कायणिाही केली आह ेिा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारण ेकाय आहते ? 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अमरािती वजल्यात पांतप्रधान आिास योजनेतील घटक ३ अांतगणत ८६० घरकुलाांच्या 

प्रकल्पास कें द्रीय मान्यता ि सांवनयांत्रण सवमतीची मांजरूी प्राप्त आह.े 

(२) ि (३) सदर प्रकल्पाांकररता कें द्र शासनाचे पवहल्या टप्तप्तयापोटीचे अनदुान रूपये ५.१६ कोटी इतका वनधी वदनाांक 

२१.०५.२०१९ रोजी अमरािती महानगर पावलकेला वितरीत करण्यात आला आह.े PMAY-MIS Portal िर मावहती 

अर्ािी राज्य वहश्याचा वनधी वितरीत करण े शक्य होत नाही. याबाबत सकुाण ू अवर्करण (म्हाडा) मार्ण त आिश्यक 

पाठपरुािा केल्यानांतर विचाराधीन प्रकल्पाांतगणत ३०२ घरकुलाांची नोंद अांमलबजािणी यांत्रणमेार्ण त करण्यात आली आह.े 

त्यानसुार ३०२ घरकुलाांसाठी वनधी वितरणाचा प्रस्ताि म्हाडामार्ण त सादर करण्यात येत आह.े सदर प्रस्ताि प्राप्त होताच 

वनधी वितरणाची कायणिाही करण्यात येईल . 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

वपांपरी-व ां िड (वज.पुणे) महानगरपावलिेिील स्पशव रुगणालयाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(४१) *  ४८८२४   श्री.लक्ष्मण जगिाप (व ां िड) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणु ेवजल्यातील वपांपरी-वचांचिड महानगरपावलका अांतगणत कोरोना विषाणचू्या प्रादरु्ाणिामुळे रुग्णाांच्या उपचारासाठी 

शहरात स्पशण मल्टी स्पेशावलटी रुग्णालय याांना र्ोसरीतील रामस्मतृी मांगल कायाणलय ि वहरा लॉन्स येथे कोविड सेंटर 

उर्ारण्यास परिानगी दणे्यात आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर कोविड सेंटरनी महानगरपावलकेच्या आरोग्य विर्ागातील िैद्यकीय अवधकारी ि प्रशासनातील 

िररष्ठ अवधकारी याांच्या आवथणक सांगनमताने बोगस दयेके घेतली असल्याचा चौकशी अहिाल मा.उच्च न्यायालयात 

सादर करण्यात आला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या प्रकरणी अवतररक्त आयकु्ताांिर कारिाई करण्यासांदर्ाणतील प्रवतज्ञापत्र सादर करण्याचे आदशे 

न्यायालयाने वदनाांक ४ एवप्रलच्या सनुािणी दरम्यान वदले होते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदर आदशेानसुार महानगरपावलका आयकु्ताांनी शासकीय चौकशी सवमतीच्या अहिालातील दोषींिर 

कारिाई करून अकॅ्शन टेकन ररपोटण (A.T.R.) सादर करण्याऐिजी अहिालाच्या अभ्यासासाठी पनु्हा दसुऱ्या एका 

अांतगणत सवमतीच्या स्थापनेची गरज असल्याचे साांवगतले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पनु:ि चौकशी करुन सांबांवधत स्पशण रुग्णालय ि दोषी अवधकाऱ्याांिर कोणती 

कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

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

(२) सदर बाबतीत विर्ागीय आयकु्त, पणु ेयाांच्या मार्ण त चौकशी सवमती नेमनू चौकशी अहिाल तयार करण्यात आलेला 

आह ेि सदर अहिाल मा.उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आला आह.े 

(३) विर्ागीय आयकु्त याांच्या चौकशी अहिालामध्ये नोंदविलेल्या वनरीक्षणाप्रमाण े प्राथवमक दृष््टया दोषी असलेल्या 

अवधकाऱ्याांिर कारिाई करण्यापिूी त्यातील वनरीक्षणाबाबत सखोल चौकशी करणे गरजेचे असल्याचे प्रवतज्ञापत्र मा. 

उच्च न्यायालयात सादर केलेले आह,े असे आयकु्त, वपांपरी-वचांचिड महानगरपावलका याांनी कळविले आह.े 

(४) होय, ह ेखरे आह.े 

(५) ि (६) चौकशी चाल ूआह.े 

----------------- 
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वदघी-माणगाि-पुणे महामागावच्या रूां दीिरण ि िाँक्रीटीिरणामुळे  

शेििऱ्याांच्या जवमनी नावपिी झाल्याबाबि 
  

(४२) *  ४४९०५   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्रीमिी मवनषा  ौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी 

पविम) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) वदघी-माणगाि-पणु ेमहामागाणच्या रूां दीकरण ि कााँक्रीटीकरणामळेु महामागाणलगत असणाऱ् या शेतकऱ् याांच्या जवमनी 

नावपक झाल्या असनू र्ळबागाांचेही नकुसान झाले असल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशणनास आले 

आह ेह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर महामागाणलगत वपक येणाऱ्या शेतजवमनींिर कां त्राटदाराने बलुडोजर चालविल्यामळेु पाणी परुिठा 

खांडीत झाला असनू अनेक वठकाणी रहदारीचा रस्ता धोकादायक झाल्याचे वनदशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, कां त्राटदारान ेखोदकाम केलेला मातीचा र्राि पािसाळयात िाहुन गेल्यामळेु शेतीचे मोठे नकुसान झाले 

असनू शेतकऱ् याांनी िारांिार तक्रार करून सदु्धा अद्यापपयंत कां त्राटदारामार्ण त नकुसान र्रपाई वमळाली नसनू रस्त्याच्या 

डागडुजीच्या कामाला सरुूिात केलेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार नकुसानग्रस्त शेतकऱ्याांना र्रपाई दणे,े पाणी 

परुिठा करणारी िावहनी दरुुस्त करण्याबाबत तसेच सांबांवधत कां त्राटदाराविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

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

(२) नाही, ह ेखरे नाही. 

(३) नाही, ह ेखरे नाही. 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

 

िोल्हा िे वझरोफाटा (वज.परभणी) या राष्ट्रीय महामागव क्र. ६१ या रस्त्याच्या  

प्रलांवबि िामामुळे अपघािाां े प्रमाण िाढल्याबाबि 
  

(४३) *  ४५५६१   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम 

िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हा ते वझरोर्ाटा (वज.परर्णी) या राष्ट्रीय महामागण क्र. ६१ या रस्त्याचे काम मागील पाच िषाणपासनू प्रलांवबत 

असल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान आढळून आले, ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, सन २०१७ ते सन २०२१ या कालािधीत या महामागाणिर २१८ अपघात होऊन या अपघातात ११३ 

जणाांचा मतृ्य ूझाल्याचा अहिाल उपप्रादवेशक पररिहन विर्ागाने वदला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) असल्यास, परर्णी वजल्याच्या वजल्हावधकाऱ् याांनी सदर महामागाणचे काम वदनाांक ७ जनू, २०२२ पिूी पणूण करा 

अन्यथा कायद्यानसुार र्ौजदारी गनु्हा दाखल करण्याचा इशारा वदनाांक १३ माचण, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास नाांदडे 

येथील राष्ट्रीय महामागण विर्ागाचे कायणकारी अवर्यांता याांना वदला आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानषुांगाने सदर राष्ट्रीय महामागाणचे काम पणूण करुन 

कामास विलांब लािणाऱ् या सांबांवधत अवधकारी ि कां त्राटदाराांिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) अांशत: खरे आह.े या कालािधीत ७० अपघात झाले असनू ७१ मतृ्य ूझाले आह.े 

(३) होय, ह ेखरे आह.े 

(४) कां त्राटदाराची कामाविषयी सांथ प्रगती लक्षात घेऊन िेळोिेळी कां त्राट रद्दबादलचा प्रस्ताि सादर करण्यात आला 

होता. त्यानसुार वद.०९.०३.२०२२ रोजी कें द्र शासनाच्या पररिहन मांत्रालयाने सदरील कां त्राट रद्द करुन या उिणररत 

कामाच्या रे्रवनविदा मागविण्याच्या सचुना वदल्या. वनविदा प्रवक्रयेचा िेळ िाचािा ि राष्ट्रीय महामागाणचे काम लिकर 

पणुण व्हािे यासाठी उिणररत कामाची वनविदा कें द्र शासनाने कां त्राट रद्द करण्या आधीच प्रवसध्द केली. सद्यवस्थतीत वनविदचेी 

प्रवक्रया पणुण झाली असनु कां त्राटदारास Work-Order दणे्याची प्रवक्रया सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

मोखाडा ि जव्हार (वज. पालघर) िालुक्याि दळणिळणाच्या साधनाांच्या सवुिधा उपलब्ध िरण्याबाबि 
  

(४४) *  ४५१९५   श्री.वदपि  व्हाण (फलटण), श्री.रोवहि पिार (िजवि जामखेड), श्री.िालीदास िोळांबिर 

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

करतील काय :- 

(१) मोखाडा ि जव्हार (वज. पालघर) तालकु्याच्या हद्दीतील सािटपाडा ि साबरपाडा या गािादरम्यानच्या नदीिर पलू ि 

जोड रस्ते नसल्याने ज्येष्ठ ग्रामस्थाांना, विद्यार्थयांना तसेच रुग्णाांना न्याहाळे बदुु्रक येथील प्राथवमक आरोग्य केद्राांत जाताना 

िाघनदीतनू जािे लागत असल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मकुुां डपाडा (ता.मोखाडा, वज.पालघर) येथील श्रीमती दगुाण र्ोये आवदिासी मवहलेला प्रसतुी िेदना 

झाल्यानांतर शासकीय रुग्णिावहकेस सांपकण  साधला असता रुग्णिावहका िेळेिेर उपलब्ध न झाल्याने लाकडी डोलीत 

बसिनू रुग्णालयात दाखल केले असल्याचे वदनाांक २० एवप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशणनास आले आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, जव्हार तालकु्यातील न्याहाळे ग्रामपांचायतीने सदरहू िाघनदीिर पलू बाांधण्यात यािा ि जोड रस्ते तयार 

करण्यात यािे म्हणनू त्याांनी सातत्याने ठराि पास करुन तसेच ग्रामस्थाांनीही लेखी वनिेदनाद्वारे सािणजवनक बाांधकाम मांत्री, 

पालकमांत्री, आदींकडे मागील १५ िषांहून अवधक कालािधीपासनू मागणी केलेली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी केलेल्या मागणीच्या अनषुांगाने दळणिळणाच्या साधनाांच्या सवुिधा उपलब्ध होण्यासाठी 

िाघनदीिर पलू ि जोडरस्त्याच्या कामास विनाविलांब मांजरुी दणे्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 

येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) सदर गािादरम्यान नदीिर पलू ि जोडरस्ते नाहीत ही िस्तवुस्थती आह.े   

(२) सांबांधीत मवहलेस डोलीतनू रुग्णालयात दाखल करािे लागले ह ेखरे आह.े 

(३) ह ेखरे आह.े 

(४) ि (५) साांबरपाडा ते सािटिाडा या दरम्यान असलेल्या िाघ नदीिर पलु बाांधण ेताांवत्रकदृष्टया ससुाध्य नाही. 

         मकुुां डपाडा ते घोडीपाडा दरम्यान पलू ि रस्त्याचे काम वनकष, मांजरूी ि वनधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती 

घेण्याचे वनयोजन राहील. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपावलिेच्या इलेवक्रि बस खरेदीच्या वनविदा प्रवक्रयेि झालेला गैरव्यिहार 
  

(४५) *  ४४५४४   श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), श्री.वनिेश राणे 

(िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा  ौधरी 

(दवहसर) :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुांबई महापावलकेच्या इलेवक्रक बस खरेदीच्या वनविदा प्रवक्रयेत मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार झाल्याचा आरोप 

स्थावनक लोकप्रवतवनधी याांनी केला असल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर वनविदा प्रवकयेत कें द्रीय सतकण ता आयोगाच्या (सीव्हीसी) मागणदशणक तत्िाांचे उल्लांघन करुन 

प्रशासकीय यांत्रणवे्दारे मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार करण्यात आला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वनविदा प्रवकयेतील पात्रता अट बदलण्याकररता सीव्हीसीच्या तत्िाांनसुार ७ वदिसाांची मदुत द्यािी लागते, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुांबई महानगरपावलकेच्या इलेवक्रक बस खरेदीच्या वनविदा प्रवक्रयेत 

गैरव्यिहार करणाऱ्या महापावलकेच्या सांबांवधत अवधकारी ि कमणचाऱ्याांिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े  

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) बहृन्मुांबई महानगरपावलकेच्या इलेवक्रक बस खरेदीच्या वनविदा प्रवक्रयेत कोणत्याही प्रकारचा 

गैरव्यिहार झालेला नाही, असे बेस्ट प्रशासनाने कळविले आह.े  

(२) सदर वनविदा प्रवक्रयेत कें द्रीय सतकण ता आयोगाच्या (सीव्हीसी) मागणदशणक तत्िाांचे उल्लांघन झालेले नाही, असे बेस्ट 

प्रशासनाने कळविले आह.े  

(३) सदर वनविदा प्रवक्रयेतील पात्रता अट बदलल्यास सीव्हीसीच्या तत्िाांनसुार परेुशी मदत द्यािी लागते ह ेखरे आह.े परांत ु

इलेवक्रक बसच्या वनविदमेध्ये या तत्िाचे उल्लांघन झालेले नाही, असे बेस्ट प्रशासनाने कळविले आह.े 

(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

आरे िसाहि (गोरेगाि, मुांबई) येथे िें द्र शासनाच्या स्िच्छ भारि अवभयान िायवक्रमाांिगवि  

वनिृष्ट दजाव े शौ ालय उभारण्याि आल्याबाबि 
  

(४६) *  ४५६५४   श्री.रविांद्र िायिर (जोगेश्वरी पूिव) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) आरे िसाहत (गोरेगाि, मुांबई) येथील आदशणनगर येथे रूपय े१ कोटी ५४ लाख रुपये तर बालाजीनगर येथे रूपये १ 

कोटी ९५ लाख रुपये इतका वनधी खचण करून कें द्र शासनाच्या स्िच्छ र्ारत अवर्यान कायणक्रमाांतगणत अनकु्रमे ५७ ि ७६ 

आसनी शौचालयाांची काम ेबहृन्मुांबई महानगरपावलकेच्या माध्यमातनू करण्यात आली असल्याचे माह ेमाचण, २०२२ मध्य े

वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त दोन्ही वठकाणी बाांधण्यात आलेल्या शौचालयाांची काम ेवनकृष्ट दजाणची झाली असल्याचे वनदशणनास 

आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाांच्या अनषुांगाने दोषी कां त्राटदार ि सांबांवधत अवधकारी/कमणचारी याांची चौकशी करण्याबाबत 

स्थावनक लोकप्रवतवनधींनी वद.११ माचण, २०२२ रोजी लेखी वनिेदनाद्वारे महानगरपावलका सह आयकु्त (पररमांडळ ४) 

याांचेकडे मागणी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, प्रस्ततु प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार दोषी कां त्राटदार ि सांबांवधत 

अवधकारी/कमणचाऱ्याांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

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

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे आह.े 

(४) महानगरपावलकेस प्राप्त तक्रारीच्या अनषुांगाने दोन्ही शौचालयाांची पाहणी अांती सदर काम समाधानकारक पणूण 

झाल्याचे आढळून आले आह.े सद्य:वस्थतीत सदर शौचालये नागरीकाांच्या िापराकरीता सरुू असनू कुठलीही तक्रार प्राप्त 

नसल्याचे अवतररक्त आयकु्त बहृन्मुांबई महानगरपावलका याांनी कळविले आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

िुळजापूर (वज.उस्मानाबाद) िालुक्यािील सरुिगाि- सािरगाि िाटी रस्त्या ी झालेली दुरिस्था 

 
  

(४७) *  ४८६७६   श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील (िुळजापूर) :  सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि 

उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) तळुजापरू (वज.उस्मानाबाद) तालकु्यातील मौजे सरुतगाि-सािरगाि-काटी या रस्त्याचे काम अनेक िषाणपासनू 

प्रलांवबत असल्याची बाब वदनाांक १२ जनू, २०२२ रोजी िा त्यासुमारास वनदशणनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याच े काम गत िषाणपासनू अत्यांत सांथ गतीन े सरुु असल्याने प्रिाशाांची ि िाहन चालकाांची 

गैरसोय होऊन प्रसांगी अपघात होण्याची शक्यता वनमाणण झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू रस्त्यािर मोठे खड्डे पडल्याने प्रिाशाांचे अपघात होत असनू जीवितास धोका वनमाणण होत आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सदरहू रस्त्याचे काम त्िररत पुणण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारण ेकाय ? 

 

  

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) सदर रस्ता हायिीड अनॅ्यईुटी कायणक्रमाांतगणत मांजरू आह.े सदर कामास वद. २०/०८/२०२१ 

रोजी कायाणरांर् आदशे प्रदान केले आह.े करारनाम्यानसुार सदर काम वद. २०/८/२०२३ पयंत पणूण करण्याचे वनयोजन 

आह.े   

(२) सदर काम करारनाम्यानसुार प्रगतीत असनु िाहतकुीची गैरसोय होऊ नये याबाबत दक्षता घेण्यात येत आह.े  

(३) ह ेखरे नाही. 

अवस्तत्िातील डाांबरी पषृ्ठर्ागािरील खड्डे र्रुन रस्ता सवुस्थतीत ठेिण्यात आलेला आह.े 

(४) ि (५) सदर कामाची प्रगती करारनाम्यानसुार ठेिण्यात आलेली असनु सदर काम वद. २०/०८/२०२३ पयंत पणूण 

करण्याचे वनयोजन आह.े  

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

  

 

मुांबई महापावलिेच्या अखत्याररिील रुगणालयाि िैद्िीय अवधिाऱ्याां ी  

वनयुक्ती आवथवि सांगनमिाने िेल्याबाबि 
 

  

(४८) *  ४७९६६   श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुांबई महानगरपावलकेच्या अखत्यारीतील रुग्णालयात ई.एन.टी., गायनॉलॉवजस्ट, रेवडओलॉजीस्ट, पॅथॉलॉवजस्ट 

आवद विर्ागात डी.एन.बी. (वडप्तलोमॅटीक ऑर् नॅशनल बोडण) सेिेअांतगणत १६७ िैद्यकीय अवधकाऱ्याांची वनयकु्ती आवथणक 

सांगनमतान ेकरण्यात आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सदर वनयकु्तीस विरोध करणाऱ्या डॉ.वमनल काांबळे ि इतर िैद्यकीय अवधकाऱ्याांचा मानवसक छळ करुन 

त्याांची नािे वनयकु्ती यादीतनू िगळण्यात आल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ मध्य ेिा त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानषुांगाने दोषींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) बहृन्मुांबई महानगरपावलकेच्या अखत्यारीतील रुग्णालयात डी.एन.बी. (वडप्तलोमॅटीक ऑर् 

नॅशनल बोडण) सेिेअांतगणत ग्रडे-१ ि ग्रडे-२ च्या १४८ डी.एन.बी. टीचर याांची वनयकु्ती बोडाणच्या अहणतेनसुार जावहरातीद्वारे 

अजण मागिनू ि वनिड सवमतीमार्ण त मलुाखत घेऊन कां त्राटी तत्िािर (एका िेळेस सहा मवहन्याांकररता) करण्यात आली, 

असे बहृन्मुांबई महानगरपावलकेने कळविले आह.े 

(२) डॉ. वमनल काांबळे याांची प्रथम रे्रीमध्ये व्ही.एन.दसेाई रुग्णालयामध्ये वनयकु्ती करण्यात आली. तथावप, सदर 

रुग्णालयातील त्याांचेविरोधातील तक्रारीमळेु त्याांची र्ारतरत्न डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर रुग्णालय, काांवदिली येथे बदली 

करण्यात आली.  

    या सांपणूण कालािधीत त्याांची िागणकू ि ितणणकू चाांगली नसल्यामळेु त्याांचेविरुध्द अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. 

त्यामळेु त्याांची पनुवनणयकु्ती करण्यात आली नाही, असे बहृन्मुांबई महानगरपावलकेने कळविले आह.े 

(३) सदर प्रकरणी अवतररक्त महानगरपावलका आयकु्त (पविम उपनगरे) याांच्या आदशेानसुार डॉ. वमनल काांबळे याांना 

नैसवगणक न्यायाच्या तत्िानसुार ६ मवहन्याांच्या कालािधीकररता कां त्राटी तत्िािर वनयकु्ती दणे्यास मान्यता वदली आह.े    

      त्याअनषुांगान ेडॉ. वमनल काांबळे या बहृन्मुांबई महानगरपावलकेच्या सेिेत कां त्राटी तत्िािर रुज ूझाल्या आहते, असे 

बहृन्मुांबई महानगरपावलकेने कळविले आह.े  

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

राज्याि पांिप्रधान आिास योजना प्रभािीपणे राबविण्याबाबि 
  

(४९) *  ४४५९९   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पूिव), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), श्रीमिी मवनषा  ौधरी (दवहसर), श्री.सव न िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.रणधीर सािरिर 

(अिोला पूिव), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.राजेश रघुनाथ पाटील 

(बोईसर), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.वहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.सवुनल 

िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.गोिधवन माांगीलाल शमाव (ऊफव ) लालाजी (अिोला पविम) :   सन्माननीय      

उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पांतप्रधान आिास योजनेंतगणत १० लाख ३३ हजार ८७४ घरे मांजरु झाली असनू यापैकी प्रत्यक्षात केिळ     

१ लाख १० हजार २१५ घरे बाांधनू पणूण झाली असल्याची बाब माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशणनास आली 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पांतप्रधान आिास योजनेखाली एर्एसआय सारख्या सिलती वमळत असल्याने विकासक प्रकल्प मांजरु 

करुन प्रत्यक्षात योजना पणूण कररत नसल्याचे वनदशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या योजनेंतगणत बाांधण्यात येणारी घरे शहरापासनू ि गािापासनू बरीच दरू असनू तेथ े आिश्यक त्या 

सोयी-सवुिधा उपलब्ध नसल्यामुळे ही घरे विकली जात नसल्याचे वनदशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, राज्यातील गरीब ि गरज ूनागररकाांना पांतप्रधान आिास योजनेंतगणत स्िस्त दरात घरे वमळण्यासाठी ही 

योजना राज्यात प्रर्ािीपण ेराबविण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली आह ेिा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महाराष्ट्र राज्याकररता प्रधानमांत्री आिास योजना (नागरी) अांतगणत घटक क्र.१ (ISSR), 

घटक क्र.३ (AHP) आवण घटक क्र.४ (BLC) खाली एकूण १,५५० प्रकल्पाांतगणत १२,००,९५९ (१०,६१,५२४ 

EWS) घरकुलाांना वदनाांक १ ऑगस्ट, २०२२ पयंत कें द्रीय स्तरीय सवमतीची मांजरुी प्राप्त आह.े सदर योजनेच्या घटक 

क्र.१, ३ आवण ४ खाली अद्यापपयंत ७७,४१९ घरकुलाांचे बाांधकाम पणुण झाले असनू १,९०,५६२ घरकुलाांचे काम 

प्रगतीपथािर आह.े 

     तसेच प्रधानमांत्री आिास योजना (नागरी) अांतगणत घटक क्र.२ मध्ये राज्यात एकूण ५,०२,०६५ लार्ार्थयांना 

घरकुलाांसाठी (NHB मार्ण त) अनदुान वितरीत करण्यात आले असनू, सदर घरकुलाांचे काम प्रगतीपथािर आह.े 

(२) सदर योजनेच्या मागणदशणक सचूनानसुार प्रधानमांत्री आिास योजनेखाली घरकुल वनवमणती प्रकल्प राज्यातील त्या-त्या 

नागरी क्षेत्रात अनजु्ञेय चटई क्षेत्रर्ळ (FSI) गवृहत धरून घरकुल वनवमणतीचे सविस्तर प्रकल्प अहिाल (DPR) राज्यातील 

अांमलबजािणी यांत्रणाांकडून राज्य शासन ि कें द्र शासनाच्या सवमतीकडे मांजरुीकररता पाठविले जातात. त्याप्रमाणे 

सवमतीकडुन मांजरुी दणे्यात येते. 

      सदर योजनेअांतगणत AHP-PPP/ ISSR घटकाांखाली काही नागरी शहरामध्ये घरकुल वनवमणती पणुणत्िाच्या टप्तप्तयािर 

असनू उिणरीत नागरी शहराांमधील प्रकल्पातील काही घरकुलाांच्या, जवमनीचा िाद, अवतक्रमण, बाांधकाम नकाशाांना मांजरुी 

नसण ेइत्यादी कारणास्ति घरकुल वनवमणतीचे काम प्रत्यक्ष सरुू झालेले नाही. ही िस्तवुस्थती आह.े 

(३) प्रधानमांत्री आिास योजनेतील घरकुलाांचे सविस्तर प्रकल्प अहिाल (DPR) ह े पररपणुणररत्या कें द्रीय सांवनयांत्रण 

सवमतीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतात. यामध्ये सदर प्रकल्पाांचे वठकाण, परुविण्यात येणाऱ्या सोयी-सवुिधा इत्यादी 

गोष्टी नमदु केलेल्या असतात. या सिण गोष्टींचा विचार झाल्यानांतर त्यास मान्यता वमळते .खाजगी तत्िािर राबविण्यात 

येणाऱ्या (AHP-PPP अांतगणत) प्रकल्पाांना आिश्यक सोयी-सवुिधा विकासकामार्ण त उपलब्ध करून वदल्या जातात. 

योजनेच्या वठकाणानसुार सदवनकाांना कमी-जास्त प्रमाणात मागणी येते. 

(४) प्रधानमांत्री आिास योजने खाली सांयकु्त र्ागीदारी (J.V.) अांतगणत घरकुल वनवमणतीकररता शासनाने वदनाांक 

११.०९.२०१८ रोजी वनगणवमत केलेल्या शासन वनणणयातील तत्िे/ वनकषाप्रमाणे जवमन मालकास खालील प्रमखु सवुिधा / 

लार् अांतर्ुणत आहते. 

     सांयकु्त र्ागीदारी (Joint Venture) धोरणाांतगणत पात्र गहृ प्रकल्पाांना मोजनी शलु्कात ५०% सटु दणे्यात आली आह.े 

     प्रधानमांत्री आिास योजने अांतगणत आवथणकदृष््टया दबुणल घटक ि अल्प उत्पन्न घटकातील पात्र लार्ार्थयांना पवहल्या 

दस्तास केिळ रूपये १०००/- मदु्राांक शुल्क आकारण्यात येत. 

     कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सचुना ि वदनाांक ०९.१२.२०१५ च्या शासन वनणणयानसुार लार्ार्थयांना कें द्र शासनाचे ि 

राज्य शासनाचे अनकु्रम ेरूपये १.५० लक्ष ि रूपये १ लक्ष इतके अनदुान दणे्यात येते. 

      सांयकु्त र्ागीदारी धोरणाांतगणत पात्र गहृप्रकल्पाांना रवहिाशी क्षेत्रात २.५ चटई क्षेत्रर्ळ वनदशेाांक तर हरीत क्षेत्रात १ 

चटई क्षेत्रर्ळ वनदशेाांक अनजु्ञेय करण्यात आला आह.े 

     सांयकु्त र्ागीदारी धोरणाांतगणत पात्र गहृप्रकल्पाांना विकास शलु्कात सटु इत्यादी सिलती / लार् राज्य शासनाने वदलेले 

आहते. 

     सांयकु्त र्ागीदारी धोरणाांतगणत बाांधलेल्या घरकुल विक्रीतनु प्राप्त रकमेपैकी खाजगी र्ागीदाराांचा / जवमन मालकाांचा 

वहस्सा हा शासनाने वदनाांक ११.०९.२०१८ रोजीच्या शासन वनणणयानसुार ठरिनू वदलेल्या सतु्रानसुार वनवित केला आह.े 

(५) प्रश्नच उद्भित नाही. 

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

िाडा (वज.पालघर) िालुक्याि रस्त्याच्या वििासिामाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(५०) *  ४८६०९   श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.वहिेंद्र ठािूर 

(िसई), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू) :   सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) िाडा (वज.पालघर) तालकु्यात रस्त्याांची विकासकामे न करताच बनािट दयेके काढून शासनाच्या कोट्यािधी 

रुपयाांचा गैरव्यिहार केल्याबाबतचे वनिेदन स्थावनक लोकप्रवतवनधींनी वदनाांक २० मे, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास 

शासनास वदले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, शासनाने नेमलेल्या श्री. रा.मा.गोसािी, अवधक्षक अवर्यांता, सािणजवनक बाांधकाम विर्ाग, रायगड याांच्या 

सवमतीन ेिाडा तालकु्यातील विकास कामात गैरव्यिहार वसद्ध झाल्याचा अहिाल शासनास वदला आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार सांबांधीत दोषींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१), (२) ि (३) होय. अधीक्षक अवर्यांता, रायगड (सा.बाां.) मांडळ, निी मुांबई याांच्या 

अध्यक्षतेखाली चौकशी सवमती स्थापन करण्यात आली आह.े सदर सवमतीन े १८ गाांिातील कामाांची चौकशी केली 

असनू उिणररत गािाांतील कामाांची चौकशी सरुु आह.े प्राप्त १८ गािातील कामाांच्या चौकशी अहिालाच्या अनषुांगाने 

शासनाचे आवथणक नकुसान आवण अवनयवमततेस जबाबदार अवधकाऱ्याांविरुध्द वशस्तर्ांगविषयक कायणिाही करण्यात येत 

आह.े 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

पुणे महानगरपावलिेच्या शहरी गरीब योजनेि बोगस लाभाथथ दशविून झालेला गैरव्यिहार 
  

(५१) *  ४४७१७   श्री.वभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) पणु ेमहानगरपावलकेच्या शहरी गरीब योजनेत बोगस लार्ाथी दशणिनू गैरव्यिहार सरुु असल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ 

मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी योजनेच्या लार्ार्थयांची रे्रतपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणात बोगस लार्ाथी 

आढळून आल्याने त्याांना नोटीस बजािण्यात आल्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) स्थावनक ितृ्तपत्रात शहरी गरीब योजनेबाबत बातम्या आल्या होत्या.  

     तथावप, शहरी गरीब िैद्यकीय सहाय्य योजनेमध्ये गैरव्यिहार झाल्याचे आढळून आले नसल्याचे पणु े

महानगरपावलकेने कळविले आह.े 

(२) ि (३) शहरी गरीब िैद्यकीय सहाय्य योजना ही पणु े महानगरपावलका कायणक्षेत्रातील झोपडपट््टयाांमध्ये राहत 

असल्याचे ओळखपत्र वकां िा दाररद्र रेषखेालील वपिळे रेशनकाडण वकां िा गलीच्छ िस्ती वनमूणलन विर्ागाचे सेिाशलु्क 

र्रलेली पािती ि कुटुांबाचे िावषणक उत्पन्न १ लाखापयंत असणाऱ्या गरीब कुटुांवबयाांना लाग ूकरण्यात आलेली आह.े    

      याबाबत सन २०२१ मध्ये शहरी गरीब िैद्यकीय सहाय्य योजनेचे सर्ासदत्ि काडण काढलेल्या नागरीकाांच्या 

मालमत्ता कराची मावहती घेतली असता एकूण १९२३ नागरीकाांनी मालमत्ता कर र्रला आह.े  त्या नागरीकाांना नोटीस 

दिेनू खलुासे मागविण्यात आल ेअसनू मालमत्ता ि उत्पन्न यामध्ये तर्ाित आढळल्यास सन २०२२-२३ मध्ये शहरी 

गरीब िैद्यकीय सहाय्य येाजनेचे सर्ासदत्ि नाकारण्यात येणार असल्याचे पणु ेमहानगरपावलकेने कळविले आह.े    

(४) प्रश्न उद्भित नाही.  

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

िलासरी (वज.पालघर) नगर पां ायि हद्दीिील नैसवगवि नाल्यािरील अनवधिृि बाांधिामाबाबि 
  

(५२) *  ४७८६३   श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर) :      सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
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(१)  तलासरी (वज.पालघर) नगरपांचायत हद्दीतील नैसवगणक नाल्यािर अनवधकृत बाांधकाम सरुु असल्यामळेु 

पािसाळ्यात परुाचा धोका वनमाणण झाला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर अनवधकृत बाांधकाम तातडीने हटविण्यात यािे अशी मागणी नागरीकाांकडून िारांिार तलासरी 

नगरपांचायत प्रशासनाकडे करण्यात येऊनही त्याकडे सांबांवधत अवधकाऱ् याांचे दलुणक्ष होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार अनवधकृत बाांधकाम त्िररत हटविण्याबाबत 

तसेच सांबांवधत अवधकाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) नगरपांचायतीकडे नैसवगणक नाल्यािर अनवधकृत बाांधकामासांदर्ाणत प्राप्त तक्रारीच्या अनषुांगाने 

नगरपांचायत अवर्यांता याांनी स्थळपाहणी केली असता सदर वठकाणी बाांधकाम झाल्याचे वनदशणनास आल्याची 

िस्तवूस्थती नगरपांचायतीनी कळविली आह.े 

    तथावप पािसाळयापिूीची कामे अांतगणत सदरहू नाल्याची सार्सर्ाई करण्यात आली असनू नाल्यातील प्रिाहास 

कोणताही अटकाि होणार नाही याची दक्षता घेतली असल्याचे नगरपांचायतीने कळविले आह.े 

(२) अशा आशयाची तक्रार नगरपांचायत प्रशासनास प्राप्त झाली आह,े ह ेखरे आह.े 

(३) नगरपांचायतीकडे प्राप्त तक्रारीच्या अनषुांगान ेनगरपांचायतीने स्थळपाहणी केली असता नगरपांचायत हद्दीतील सदरहू 

नैसवगणक नाला हा सािणजवनक बाांधकाम विर्ागाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे वनदशणनास आले. त्यामळेु सदर 

नाल्यािरील अनवधकृत बाांधकाम हटविण्याची कायणिाही करण्याबाबत तसेच याअनषुांगाने आिश्यक सहकायण 

नगरपांचायतीमार्ण त करणार असल्याचे नगरपांचायतीने उपअवर्यांता, सािणजवनक बाांधकाम उपविर्ाग, तलासरी याांना 

कळविले आह.े  

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

  

रायगड वजल्हयािील मुांबई-मरुूड मागाविरील िावशद, व िणी ि विहूर पुल  

िाहिूिीस धोिादायि झाल्याबाबि 
  

(५३) *  ४७११३   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

श्रीमिी मवनषा  ौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम) :   सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम 

(सािवजवनि उपक्रम िगळून) मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) रायगड वजल्हयातील मुांबई-मरुूड मागाणिरील कावशद, वचकणी ि विहूर ह ेवतन्ही पलु जीणण झाल्यामळेु िाहतकुीसाठी 

धोकादायक असल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त पलुाांची दरुूस्ती ि मजबतूीकरण करणे आिश्यक असताना केिळ तात्परुती डागडूजी केल्यामळेु 

पािसाळ्यात पलु िाहून जाऊन मोठा अपघात होण्याची गांर्ीर पररवस्थती वनमाणण झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, ि त्यानसुार सदर पलुाांची तातडीन े दरुुस्ती ि 

मजबतूीकरण करण्याबाबत तसेच बेजबाबदार अवधकाऱ्याांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. रविांद्र  व्हाण : (१) ह ेखरे नाही. 

   कावशद पलु, वचकणी पलु ि विहूर पलू ह ेवतन्ही पलु सवुस्थतीत असनू िाहतकुीसाठी योग्य आहते.  

(२) ह ेखरे नाही. 

     आिश्यक दरुुस्ती करुन आजवमतीस वतन्ही पलु िाहतकुीस सवुस्थतीत ठेिण्यात आले आहते.  

(३) ि (४) या वतन्ही पलुाांची उांची, पाणी िाहून जाण्याचा मागण ि सांरक्षण कठडे याांचे पनुणबाांधणीच ेकाम वनकष, मांजरूी ि 

वनधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे वनयोजन राहील.  

----------------- 
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परभणी शहराि विविध िारणाांमुळे होि असलेली िाहिूि िोंडी 
  

(५४) *  ४५५६३   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) परर्णी शहराच्या रस्त्याांिर अवतक्रमणे, झेिा क्रॉवसांग ि वसग्नल व्यिस्था बांद अिस्थेत असल् यामळेु शहरात मोठ्या 

प्रमाणात िाहतकू कोंडी होत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसेच परर्णी महानगरपावलकेच्या दलुणक्षामळेु मखु्य चौकातील वसग्नल व्यिस्था ५ ते ६ िषाणपासनू बांद वस्थतीत 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त वसग्नल व्यिस्था सरुु करण्यासांदर्ाणत पोलीस प्रशासनाने महानगरपावलका प्रशासनाकडे िारांिार 

लेखी पत्रव्यिहार करुनही महानगरपावलका प्रशासनाकडून कोणतीही कायणिाही करण्यात आली नाही, ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, िाहतकू कोंडीचा प्रश्न सटुण्याच्या अनषुांगान े तसेच सदर प्रकरणी दलुणक्ष करणाऱ् या महानगरपावलका 

प्रशासनाच्या सांबांवधत अवधकाऱ् याांची चौकशी करुन दोषींिर कारिाई करण्याकररता शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

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

(२) ह ेखरे नाही, मखु्य चौकातील रस्त्यािर राष्ट्रीय महामागण विर्ागामार्ण त महामागण क्र.६१ चे रुां दीकरण करण्याचे काम 

चाल ूअसनू वसग्नल व्यिस्थेचे केबल तटुल्यामळेु वसग्नलव्यिस्था बांद आह.े 

(३) ह,े खरे आह.े 

(४) ि (५) िाहतकूीस अडथळा होत असलेल्या शहरातील बाजारपेठ, राष्ट्रीय महामागण क्र.६१ च्या कडेला झालेली 

अवतक्रमण ेवनष्ट्कावसत करण्याची कायणिाही सुरु असनू, वसग्नल व्यिस्था अद्याित करण्याकररता वनविदा प्रवक्रया प्रगतीत 

आह.े 

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

  

मुांबईिील महानगरपावलिेच्या रस्त्याांिर िाहिुि सवुिधा अांिवगि वदशा  

फलिाच्या वनविदा प्रवक्रयेि झालेला गैरव्यिहार 
  

(५५) *  ४४५४५   श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), श्री.वनिेश राणे 

(िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा  ौधरी 

(दवहसर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुांबई महानगरपावलकेच्या रस्त्याांिर िाहतकू सवुिधाअांतगणत वदशा र्लकाांकररता रु.१५० कोटी रुपयाांच्या वनविदा 

काढण्यात आल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर वनविदा प्रवकयेत महानगरपावलका अवधकाऱ्याांनी कां त्राटदाराांशी सांगनमत करुन मजीतील 

कां त्राटदारालाच सदर कां त्राटाच ेकाम वदल ेआह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी मावहती अवधकार कायणकते याांनी मा.मखु्यमांत्री ि महानगरपावलका आयकु्त याांना वनिेदन 

वदले असनू, सदर काम प्रर्ाग स्तरािर केल्यास महानगरपावलकेच्या रु.७५ कोटी रुपयाांची बचत होईल असे नमदू केले 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर वनविदा प्रवक्रयेत गैरव्यिहार करणाऱ्या महानगरपावलकेच्या 

सांबांवधत अवधकारी ि कमणचाऱ्याांिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) सदर वनविदचेी बोली प्रवक्रया अद्यावप प्रगतीपथािर आह.े सबब, मजीतील कां त्राटदाराला काम दणे्याचा प्रश्न उद्भित 

नाही असे बहृन्मुांबई महानगरपावलकेने कळविले आह.े  
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(३) मावहती अवधकार कायणकते याांनी वदलेले वनिेदन बहृन्मुांबई महानगरपावलकेस वदनाांक २५.०४.२०२२ रोजी प्राप्त झाले 

आह.े 

     तथावप, सदर काम प्रर्ाग स्तरािर केल्यास ७५ कोटी रुपयाांची बचत होईल, ह े खरे नाही असे बहृन्मुांबई 

महानगरपावलकेने कळविले आह.े  

(४) सदर वनविदा प्रवक्रया अद्याप सरुु असनू, सदर वनविदचेी विक्री वदनाांक ०५.०७.२०२२ पयंत सरुु होती. सदर ई-वनविदा 

प्रवक्रया प्रगतीपथािर असनू ती सांपणूणपण े ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत असल्यामळेु सदर प्रवक्रयेत कोणताही 

मानिी हस्तक्षेप होण े शक्य नाही. यास्ति, बहृन्मुांबई महानगरपावलकेच्या सांबांवधत अवधकारी/कमणचाऱ्याांिर कारिाई 

करण्याचा प्रश्न उद्भित नाही असे बहृन्मुांबई महानगरपावलकेने कळविले आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

मुांबईिील मेरो रेल्िे मावगविा क्रमाांि ६ प्रिल्पाि बावधि होणाऱ्या झोपडीधारिाां े पुनिवसन िरण्याबाबि 
  

(५६) *  ४५६६४   श्री.रविांद्र िायिर (जोगेश्वरी पूिव) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) मुांबईतील मेरो रेल्िे मावगणका क्रमाांक ६ (स्िामी समथण नगर, अांधेरी ते काांजरू मागण) प्रकल्पामुळे जोगेिरी येथील अनेक 

झोपड्या ि एकमजली इमारती बावधत होत आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या प्रकल्पामुळे बावधत होणाऱ्या झोपडयाांचे ि एकमजली इमारतींचे सव्हके्षण करताना ४० ते ४५ 

िषांपासनू या वठकाणी िास्तव्यास असलेल्या काही झोपडीधारकाांना पात्र तर काही झोपडीधारकाांना अपात्र तसेच 

एकमजली इमारती मधील पवहल्या मजल्यािरील सदवनकाधारकाांना अपात्र घोवषत करण्यात येिनू त्याांना वनष्ट्कासनाची 

नोटीस पाठविण्यात आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्पात अपात्र ठरविण्यात आलेल्या झोपडीधारकाांकडे िास्तव्याचे सिण दाखले असल्यामळेु 

त्याांचेही पनुिणसन करण्याबाबत स्थावनक लोकप्रवतवनधी याांनी वदनाांक २४ ऑगस्ट, २०२१ रोजी मा.मखु्यमांत्री महोदयाांना 

लेखी वनिेदन सादर केले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, प्रस्ततु प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार बावधत झोपडीधारकाांचे पनुिणसन 

करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

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

(२) अांशत: ह ेखरे आह.े 

       उप वजल्हावधकारी, तथा सक्षम प्रावधकारी याांनी तयार केलेल्या पररवशष्ट-२ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने ररट 

यावचका क्रमाांक ३०७५/२०१५ मध्ये वदलेल्या आदशेानसुार पवहल्या मजल्यािर असलेल्या १० वनिासी बाांधकामाांना 

पनुिणसनाकरीता अपात्र ठरविल े आह.े  त्याचप्रमाण े ज्या प्रकल्पबावधताांनी बावधत बाांधकामाांचे पनुिणसनाकरीता परुािे 

सादर केले नाहीत या कारणास्ति त्याांना दवेखल पनुिणसनाकरीता अपात्र ठरविले आह.े 

(३) होय, ह ेखरे आह.े 

(४) ि (५) मेरो रेल्िे मावगणका क्रमाांक ६ मध्ये बावधत एकूण २४६ बाांधकामाांपैकी एकूण १४४ पात्र प्रकल्पबावधताांचे 

पनुिणसन मुांबई महानगर प्रदशे विकास प्रावधकरणामार्ण त करण्यात आले आह.े   

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

पुणे वजल्यािील िोथरूड-भुसारी िॉलनी येथील आरवक्षि जवमनीिर  

अनवधिृिपणे बाांधिाम सरुु असल्याबाबि 
  

(५७) *  ४४७१८   श्री.वभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
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(१) पणु े वजल्यातील कोथरूड-र्सुारी कॉलनी, सव्ह े नां.७८ मधील सन १९६६ च्या मान्य लआेऊट मधील आरवक्षत 

जवमनीचा िापर मळू उद्दशेासाठी व्हािा अस े मा.सिोच्च न्यायालयाचे वदनाांक १७ एवप्रल, २०२० रोजीचे आदशे 

असतानाही त्यावठकाणी बेकायदशेीर बाांधकाम ेसरुु असल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान वनदशणनास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वजल्हावधकारी, महसलू विर्ाग, पणु ेयाांच्या सांदर्ण क्र.IND.SR/IV/H/३५/१९६५, वद.१४/०१/१९६६ 

च्या आदशेानसुार मान्य ले-आऊट मधील मोकळ्या जवमनीिर बेकायदशेीरपण ेबाांधकामे सरुु असल्याचेही वनदशणनास 

आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पणु ेमहानगरपावलका प्रशासनाच्या नगर अवर्यांता विर्ागाने सदरच्या जवमनीचा दरुुपयोग टाळण्यासाठी 

विकास वनयांत्रण वनयमािलीतील कलम १३.३.१.५ अन्िये सदर जागा ताब्यात घेण्यासाठी दवैनक कातीब आवण टाईम्स 

ऑर् इांवडया या दवैनकात जावहरात क्र.२३२, वदनाांक २२ ऑगस्ट, २००३ रोजी जावहरात दखेील प्रसाररत केली होती ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती 

कायणिाही केली िा करण्यात येत आह े

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 
  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) नाही, 

वजल्हावधकारी, पणु े याांच्या वद.१२.१०.२००६ रोजीच्या आदशेान्िय,े सन १९६६ च्या मुळ ले-आऊट त्रटुी यकु्त 

असल्याने र्खूांडाचे िाटप करताांना प्रत्येक जागामालकाचे क्षेत्र, रस्ते ि खलु्या जागाांसाठी त्याांच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात 

सोडण्यात आलेल्या नव्हत्या, या पािणर्मूीिर सिण जागामालकाच्या क्षेत्राप्रमाण े विक्रीचा ताळमेळ घालनू ि त्याांच े

क्षेत्राच्या प्रमाणात सािणजवनक सवुिधा क्षेत्र वनवित करुन नव्यान े ७/१२ तयार करण्याचे आदशे प्रस्तावित केले आह.े 

त्यामळेु तत्कालीन ले-आऊट मध्ये ओपन स्पेसचे क्षेत्र वशल्लक राहीलेले नाही ि या वनणणयानुसार मोकळ्या र्खूांडािर 

दाखल बाांधकाम परिानगी पणु े महानगरपावलकेद्वारे दणे्यात आली आह.े सबब, पणु े महानगरपावलकेच्या अहिालात 

नमदूनसुार मे.सिोच्च न्यायालयाचे वद.१७.०४.२०२० रोजीचे आदशे या प्रकरणी लाग ूहोत नाही. 

(२) नाही, 

पणु े पेठ कोथरुड डािी र्सुारी कॉलनी, स.नां.७८ मधील लेआऊट मा. वजल्हावधकारी याांनी वद.१२.१०.२००६ च्या 

आदशेान्िये लआेऊट मधील त्रटुीच्या अनषुांगाने मांजरू लेआऊट रद्द केला असल्याने ि सांबांवधत मालकाांच्या मोकळया 

जागेिरती वनयमानसुार परिानगी दणे्याबाबत वजल्हावधकारी याांनी आदशे वदले असल्याने वनयमानुसार बाांधकाम परिानगी 

दणे्यात आलेली आह.े त्यानसुार बाांधकाम सरुु आह.े 

(३) र्सुारी कॉलनीच्या तत्कालीन ले-आऊटमध्ये चार ओपन स्पेसपैंकी तीन ओपन स्पेस ताब्यात घेणबेाबत विकास  

वनयांत्रण वनयमािलीचे कलम १३.३.१.५ नसुारचा प्रस्ताि सन २००३ पासनू सरुु होता. सदर प्रस्तािास जागामालक याांनी 

िेळेत हरकत घेतलेली होती. विवहत प्रवक्रयेनांतर सदर प्रस्तािास वद.०२.०७.२००५ रोजी महापावलका आयकु्त याांनी 

मान्यता प्राप्तीनांतर वद.०५.१०.२००५ रोजी पांचनामा करुन दोन ओपन स्पेस पणु े महानगरपावलकेच्या ताब्यात घेण्यात 

आल्या आहते.   

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

विधान भिन :                  राजेन्द्र भागिि 

मुांबई.   प्रधान सव ि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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