
महाराष्ट्र विधानपररषद 

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

ताराांवित प्रश्नोत्तराांची यादी 

  

बुधिार, वदनाांि २४ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपद २, १९४४ (शिे) 

  

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उप मुख्यमां्ी  

(३) िने मां्ी 

(४) सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि 

उपक्रम िगळून) मां्ी 

 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४९ 
------------------------------------------ 

  

मौजे तासगाि (मुळीििाडी) (ता.वज.सातारा) येथील सािि पलू बाांधिामाची  

चौिशी िरणेबाबत 
  

(१) * १४६५२ श्री.शवशिाांत वशांदे : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) 

मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मौजे तासगाव (मळुीकवाडी) (ता.जज.सातारा) या गावाचा आदर्श पतंप्रधान योजनते समावेर् असनू या 

गावाचा जवकास आराखडा तयार करुन त्यानसुार गावायाया मागासवग य वतीतीमयेये साकव पलू ंाधंयायाचा 

प्रतीताव ग्रामपचंायतीन ेग्रामसभा ठराव मजंरू करुन गटजवकास अजधकारी, पचंायत सजमती, सातारा व मखु्य 

कायशकारी अजधकारी, जजल्हा पररषद, सातारा यांचकेडे सन २०२० मयेये वा त्यादरम्यान सादर केला आह,े 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर प्रतीतावास जजल्हा पररषदकेडून प्रर्ासकीय मान्यता दयेायात आली असताना काही 

लोकायंाया सगंनमतान ेप्रतीतावाधीन जनयोजजत जागा ंदलनू मजंरू झालेला साकव पलू कोणतीही मान्यता न 

घेताच अन्यत्र हलजवयायात आल्याच ेमाह ेम,े२०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, जनयोजजत पलुाच े जठकाण ंदलनू, ज्या जठकाणी सदर पलू ंांधयायात येणार आह े

त्याजठकाणी यापवू च जिटीर् सतंीथेन े ंांधलेल्या मखु्य पलुायाया ंांधकामाच े सावशजजनक ंांधकाम 

जवभागाकडून ऑडीट न करताच सदरील जिजटर्कालीन मखु्य पलू पाडून त्याजठकाणी सदरचा साकव पलू 

ंांधयायात येणार असल्याच ेजनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, त्यांांत मौ.तासगाव (मळुीकवाडी) ग्रामतीथ व त्या पररसरातील नागररकांनी जवरोध व 

जनआदंोलन करुन तक्रार जनवेदनपत्र दऊेन यांांत चौकर्ी करुन दोषींजवरुयेद कारवा  करयायाची मागणी 

केली असल्याचहेी जनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 

त्यानषुगंान ेसंं ंजधत दोषींजवरुयेद कोणती कारवा  केली तसचे ग्रामपचंायतीन ेसचुजवलेल्या जठकाणी साकव 

पलू ंांधयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(६) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) व (२) मौजे तासगाव येथे जररआ  ओढयावर साकव पलू ंांधणे ह ेकाम जजल्हा 

जनयोजन सजमती जवर्षे घटक योजना सन २०२०-२०२१ अंतगशत मजंरू करयायात आले आह.े 

(३) सावशजजनक ंांधकाम जवभागामार्श त अजतीतत्वातील पलुाच ेतीरक्चरल ऑडीट करयायात आले नाही ह े

खरे आह.े 

(४) ग्रामपचंायत, मौजे तासगांव जजल्हा सातारा याचंकेडून प्राप्त दाखले व समजतुीचा नकार्ानसुार 

प्रतीताजवत पलुाच ेकाम जजल्हा जनयोजन सजमती सातारा यांच ेप्रर्ासकीय मान्यतेनसुार हाती घेयायात आले 

आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही.  

(६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

पाथरी (वज.परभणी) येथील श्री साईबाबा तीथवके्ष् वििास आराखड्यास मांजूरी  

देऊन वनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२) * १३७६२ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश चव्हाण : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२०७७ ला 

वदनाांि २३ माचव, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) पाथरी (जज.परभणी) यथेील श्री सा ंांा तीथशक्षेत्र जवकास आराखड्याचा रुपय े२०३ कोटींचा प्रतीताव 

मखु्य सजचव यांयाया अयेयक्षतेखालील उयाचतीतरीय सजमतीसमोर जदनांक ४ जनू, २०२१ रोजी सादर 

करयायात आला असनू सदर प्रतीतावामयेये सधुारणा करयायांांत मखु्य सजचव तथा अयेयक्ष, उयाचतीतरीय 

सजमती यांनी सजूचत केले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, जदनांक ४ जनू, २०२१ रोजी उयाचतीतरीय सजमतीयाया ंैठकीमयेये मखु्य सजचव तथा 

अयेयक्ष, उयाचतीतरीय सजमती यांनी जदलेल्या जनदरे्ानसुार जदनांक २० जलैु, २०२१ रोजीयाया पत्रान्वय े

सधुारर त प्रतीताव सादर करयायांांत सजूचत करयायात आले असनू, सदर प्रतीतावावर जजल्हाजधकारी, परभणी 

यांयाया तीतरावर सरुु असलेली कायशवाही पणूश झाली आह ेकाय, कायशवाहीची सद्य:जतीथती काय आह,े 

(३) असल्यास, मा.मखु्यमतं्री महोदय अयेयक्ष असलेल्या जर्खर सजमतीयाया ंैठकीत अंजतम मान्यता दवेनू 

तीथशक्षेत्रायाया जवकासासाठी जनधी उपलब्ध करुन दयेायात यावा, अर्ी मागणी परभणी येथील तीथाजनक 

लोकप्रजतजनधी यांनी मा.मखु्यमतं्री महोदय यांयायाकडे सन २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान लेखी जनवेदनाव्दारे 

केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े श्री सा ंांा 

तीथशक्षेत्र जवकास आराखड्यास जर्खर सजमतीची मान्यता व जनधी उपलब्ध करुन दयेायांांत कोणती 

कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

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

(२) मखु्य सजचव तथा अयेयक्ष, उयाचतीतरीय सजमती यांनी जदनांक ४ जनू, २०२१ रोजीयाया ंठैकीमयेय े

जदलेल्या जनदरे्ानसुार, जदनाकं ११ जनू, २०२१ रोजी सादर केलेला प्रतीताव जवचाराथश ग्राह्य धरयायांांत 

जदनांक १३ जलैु, २०२२ रोजीयाया पत्रान्वये जजल्हाजधकारी, परभणी यांनी कळजवले आह.े  

(३) ह ेखरे नाही 

 तथाजप, जवषय साधम्यश असलेले मा.जवधानपररषद सदतीय यांच ेजदनांक ४ ऑक्टोंर, २०२१ रोजीच े

जनवेदन प्राप्त झाले आह.े 

(४) जजल्हाजधकारी, परभणी यांनी जदनांक १३/०७/२०२२ रोजीयाया पत्रान्वये जवचाराथश ग्राह्य धरयायांांत 

केलेल्या पषु्टीनसुार रुपये १४९ कोटी इतक्या जकंमतीचा प्रतीताव/आराखडा मखु्य सजचव यायंाया 

अयेयक्षतखेालील उयाचतीतरीय सजमतीसमोर सादर करयायात येत आह.े उयाचतीतरीय सजमतीयाया मान्यतेनतंर 

मा.मखु्यमतं्री अयेयक्ष असलेल्या जर्खर सजमतीसमोर सदर आराखडा मान्यतेसाठी सादर करयायात ये ल.  

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

  

िोल्हापूर िनपररके्ष्ातील िन्यजीिाांच्या सुरवक्षततेच्या दृष्टीने  

उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(३) * १३७७८ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोल्हापरू जजल्ह्यातील वनपररक्षेत्रात वनजवभाग प्रर्ासनाच ेदलुशक्ष होत असल्यान ेवन्यजीवांच ेतीवाततं्र्य 

धोक्यात आल्याच ेमाह ेम,े २०२२ याया र्वेटयाया आठवड्यात जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वनपररक्षेत्रातील रेंजमयेये पररक्षेत्र वन अजधकारी यांनी जनवासी राहणे आवश्यक असताना 

या भागात एकही रेंज वन अजधकारी जनवासी नसल्यामळेु चोरटी जर्कार करयायाच ेप्रकार सरुु असल्याच े

जनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, कोल्हापरू यथेील राखीव वनपररक्षेत्रातील ररसॉटशवर कोणतेही ंंधन व जनयंत्रण नाही तसचे 

वन्यप्राणी गणनयेायावेळी वन अजधकाऱयांकडून तीस अनोळखी व्यक्तींना प्रत्यकेी रुपये चार हजार आकारुन 

जंगल सर्ारी करयायाची सधंी दयेायात आली होती, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेवन पररक्षेत्राकडे 

दलुशक्ष करणाऱया वन अजधकाऱयांवर कारवा  करुन वन्यजीवांयाया तीवातंत्र्यास धोका जनमाशण होऊ नय े

याकरीता उपाययोजना करयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार: (१), (२) व (३) ह ेखरे नाही. 

(४) व (५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यात िुटुांब न्यायालयाांची सांख्या िाढविण्याबाबत 
  

(४) * १४१४२ श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाव, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.अवभवजत िांजारी, 

डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय उप मुख्यमां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील कुटंुं न्यायालयातील प्रकरणे वाढत असनू सदरहू प्रकरणे जनकाली काढयायाकरीता कुटंुं 

न्यायालयांची सखं्या अपरूी पडत असल्याच े जदनांक ३० माचश, २०२२ रोजी वा त्या समुारास जनदर्शनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वाढत्या प्रकरणांमळेु न्यायालयीन कायशवाहीसाठी ंराच कालावधी लागत असनू 

तक्रारदारास/जपडीतास न्याय जमळयायास प्रदीघश कालावधी/जवलंं होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्यात कुटंुं न्यायालयातील प्रकरणाचंा जलद गतीन े जनपटारा होयायाच े दृष्टीन े राज्यात 

कुटंुं न्यायालयाची सखं्या वाढजवयायांांत तीथाजनक  लोकप्रजतजनधींनी र्ासनाकडे मागणी केली आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेराज्यातील कुटंुं 

न्यायालयांची सखं्या वाढजवयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

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

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) होय, ह ेखरे आह.े 

(४) जदनांक ०१/०४/२०२२ रोजीयाया र्ासन जनणशयान्वये १४ व्या जवत्त आयोगांतगशत ५ वषाांयाया 

कालावधीकरीता तीथापन करयायात आलेल्या राज्यातील लातरू, ंीड, जालना, उतीमानांाद, परभणी, 

सांगली, रायगड-अजलंाग, जळगांव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धळेु, ंलुढाणा व भंडारा येथील 

प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण १४ कौटंुजंक न्यायालये जनयजमत/कायमतीवरुपी सरुु ठेवयायास मान्यता दयेायात 

आली आह.े 

 जदनांक ०२/०७/२०२० रोजीयाया र्ासन जनणशयान्वये ठाणे येथे १ अजतररक्त कौटंुजंक न्यायालय 

तीथापन करयायास मान्यता दयेायात आली आह.े  

 ंेलापरू-वार्ी, नवी मुंं  , जज.ठाणे येथे १ नवीन कौटंुजंक न्यायालय तीथापन करयायाची कायशवाही 

र्ासन तीतरावर सरुु आह.े 

 मुंं  , पणु,े नागपरू, अमरावती, नाजर्क व सोलापरू यथेे अजतररक्त कौटंुजंक न्यायालये तीथापन 

करयायांांत कायशवाही र्ासन तीतरावर सरुु आह.े 

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

  

िारांजा (वज.िधाव) नगरपांचायतीच्या िाढीि पाणीपुरिठा योजनेच्या 

 प्रस्तािास मांजुरी देण्याबाबत 
  

(५) * १४०३६ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.प्रिीण 

दटिे : सन्माननीय मुख् यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कारंजा (जज.वधाश) नगरपचंायत द्वारे माह े सप्टेंंर, २०१९ मयेये सवुणश जयंती नगरोत्थान योजनेंतगशत 

रुपये १४ कोटींचा वाढीव पाणीपरुवठा योजनचेा प्रतीताव र्ासनाकडे पाठवनूही सदर प्रतीतावाला मजंरूी 

दयेायात आली नसल्याच े माह े एजप्रल, २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह े खरे आह े

काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रतीतावास मजंरूी जमळाली नसल्यान े कारंजा सघंषश सजमती द्वारे नगरपचंायत 

कायाशलयासमोर लाक्षजण क उपोषण करयायात आले होत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन सदर प्रतीतावास मजंरूी दयेायांांत कोणती कायशवाही 

केली वा करयायात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंांची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) नाही.  

 महाराष्ट्र सवुणश जयंती नगरोत्थान महाजभयानांतगशत कारंजा (जज.वधाश) नगरपचंायतीचा रुपय े

२०.०२ कोटी जकंमतीचा वाढीव पाणीपरुवठा प्रकल्पाचा प्रतीताव र्ासनास जदनांक १९ जलैु, २०२२ रोजी 

प्राप्त झाला आह.े 

(२) अंर्तः खरे आह.े 

 कारंजा सघंषश सजमतीद्वारे नगरपचंायतीसमोर जदनांक ११ एजप्रल, २०२२ रोजी एका जदवसाच े

लाक्षजणक उपोषण करयायात आले होते. 

(३) अमतृ २.० अजभयानांांतची राज्य उयाचतीतरीय सकुाण ूसजमतीची ंैठक (SHPSC) जदनांक ५ जलैु, 

२०२२ रोजी घेयायात आली असनू सदर ंैठकीमयेये राज्य र्ासनाकडून सदर प्रकल्पाची अमतृ २.० 

अजभयानांतगशत जवचारात घयेायासाठी कें द्र र्ासनाकडे जर्र्ारस करयायात आली आह.े 

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

  

वशिडी िोळीिाडा (मुांबई) येथील र्ोपडपट्टी पुनविविास योजना  

(एसआरए) रद्द िरण्याबाबत 

 
  

(६) * १४६४२ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील   

काय :- 

(१) जर्वडी कोळीवाडा (मुंं  ) येथील झोपडपट्टी पनुजवशकास योजना (एसआरए) रद्द करयायासाठीच ेजनवेदन 

कोळी समाज को.ऑ.हौ.सा. यांनी मा.मत्तीय व ंंदर जवकास मतं्री, महाराष्ट्र राज्य यांना जदनांक १५ जडसेंं र, 

२०२१ रोजी वा त्यासमुारास जदले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर जठकाणी वातीतव्यास असलेल्या तीथाजनक आजण भजूम पतु्र रजहवार्ांचा जवचार न करता 

प्रकल्प जर्वडी कोळीवाड्यात ंेकायदरे्ीरररत्या होत असल्यान ेसदर प्रकल्पास कोळी समाजायाया हौजसगं 

सोसायटीयाया सवोनमुते जवरोध केला असनू सदर प्रकल्प जर्वडी कोळीवाड्यात होऊ नये, अर्ी मागणी 

कोळी समाजान ेर्ासनाकडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, कोळीवाडे गावठाण येथील तीथाजनक भजूमपतु्रांना जवश्वासात घेऊनच सदर प्रकल्प ंांधयायात 

येणार असल्यांांत जवजवध पक्षायाया नते्यांनी व मा.मतं्री महोदयांनी लेखी व तोंडी आश्वासन े कोळी 

समाजास दऊेन सयुेदा कोळी समाजास जवश्वासात न घेता जर्वडी कोळीवाडा येथे एसआरए प्रकल्प 

ंेकायदरे्ीरररत्या ंांधयायात येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े जर्वडी 

कोळीवाडा (मुंं  ) येथे ंेकायदरे्ीरररत्या जंरदतीतीन े लादयायात येणारा झोपडपट्टी पनुजवशकास योजना 

(एसआरए) रद्द करुन जर्वडी कोळीवाड्यातील भजूमपतु्रानंा न्याय दयेायांांत कोणती कायशवाही केली वा 

करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

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

 तथाजप, कोळी समाज को.ऑप.हौ.सो (मयाश) यांनी सहा.आयकु्त, मत्तीय व्यवसाय जवभाग, वांद्र,े 

मुंं   यांना संं ोजधत केलेले जदनांक ०९/०३/२०२२ रोजीच े जनवेदन आयकु्त, मत्तीय व्यवसाय जवभाग 

यांचकेडून जदनांक १३/०६/२०२२ रोजी झोपडपट्टी पनुवशसन प्राजधकरणास प्राप्त झाले.  

(२) ह ेखरे आह.े  

(३) ह ेखरे नाही.  

 जर्वडी कोळीवाडा सह.गहृ.सतंीथा (जनयो.) या सतंीथेयाया जवषयांजकत झोपडपट्टी पनुवशसन 

योजनखेालील झोपडपट्टीवसाहत ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया मालकीयाया जागेवरील गणनाकृत 

झोपडपट्टी असनू सदर योजना जनयम क्र.३३(१०) याया तरतदुीनसुार ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन े जनगशजमत 

केलेल्या पररजर्ष्ट-२ प्रमाण,े झोपडपट्टी पनुवशसन प्राजधकरण, मुंं   कडून रांजवली जात आह.े  

(४) व (५) प्रश्न उद ्भवत नाही.  
----------------- 

  

अिोला शहरातील िचऱ्याची विल्हेिाट लािण्याबाबत 
  

(७) * १४४८९ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण : 

सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अकोला महानगरपाजलकेतरे् रांजवयायात येणाऱया “तीवयाछ आजण सुदंर र्हर” या उपक्रमांतगशत 

घंटागाड्यादं्वारे र्हरातील सकंजलत केलेला कचरा वषाशनवुष ेएकाच जठकाणी साठजवयायात येत असल्यान े

अकोट रै्ल पररसरातील डजम्पगं ग्राऊंडवर सदर कचऱयाची जवल्हवेाट न लावता तसचे ंायोमायजनगं 

प्रजक्रया न रांजवता कचरा जाळयायात येत असल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आल े

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, जळालेल्या कचऱयांतनू जवषारी धरू तसेच का शंन मोनॉक्सा ड, सल्र्र ऑक्सा ड सारखे 

जवषारी वाय ूहवेमयेये जमसळून श्वसन नजलकेद्वारे र्रीरात जात असल्यान ेनागररकायंाया आरोग्यावर जवपररत 

पररणाम होऊन अनके नागररकांयाया रु्प्रु्सासह इतर अवयवांना दखेील धोका जनमाशण होऊन श्वसनाच े

जवकार झाल्याच ेजनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, चार वषाशपवू  राज्यातील प्रदषूणाच ेसवेक्षण करयायात आले असताना, सवाांजधक प्रदजूषत 

र्हरात अकोला र्हराचा समावेर् असनू महानगरपाजलका प्रर्ासन व पयाशवरण जवभागाकडून त्यासाठी 

कोणतीही कायशवाही करयायात आली नसल्याचहेी जनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े अकोला 

र्हरातील कचऱयावर ंायोमायजनगं प्रजक्रया रांवनू कचऱयाची जवल्हवेाट लावयायांांत तसचे र्हरातील 

प्रदषूण रोखयायाच ेदृष्टीन ेउपाययोजना करयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.एिनाथ वशांदे : (१) व (२) ह ेखरे नाही. 

(३) अंर्त: खरे आह.े  

 अकोला महानगरपाजलका क्षेत्रात रतीते, उड्डाणपलू इत्यादी जनमाशणकायश मोठ्या प्रमाणात सरुू 

असल्यान ेसन २०१७-१८ मयेये अकोला र्हरात वाय ूप्रदषूण जतीथती दर्शजवणाऱया अहवालानसुार PM१० 

चा तीतर सरासरी १०० (ug/m३) पके्षा जातीत होता. अकोला महानगरपाजलकेव्दारे वाय ू प्रदषूण कमी 

करयायाकरीता जवजवध उपाययोजना करयायात आल्या, पररणामतीवरूप सन २०२०-२१ च ेमहाराष्ट्र प्रदषूण 

जनयंत्रण मडंळ यांच ेअकोला र्हरातील वाय ूप्रदषूण जतीथती दर्शजवणाऱया आहवालानसुार PM१० चा तीतर 

कमी होऊन ५५/ (ug/m३) इतका झाला आह.े 

(४) अकोला महानगरपाजलकेकरीता मजंरू सजवतीतर घनकचरा व्यवतीथापन प्रकल्प अहवाल (DPR) 

अंतगशत नायगाव डंजपगं ग्राउंड येथील साचलेल्या घनकचऱयावर (Legacy Waste) वर ंायोमायजनगं 

प्रजक्रया करयायाच े काम सरुू असनू ९०% पके्षा जातीत काम पणूश करयायात आले आह.े पावसाळयानतंर 

उवशरर त घनकचऱयावर प्रजक्र या पणूश करयायात ये ल. अस ेआयकु्त, अकोला महानगरपाजलका यांनी कळजवले 

आह.े 

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

  

मुांबईतील महत्िाच्या मागाांिर सािवजवनि शौचालयाांची उभारणी िरण्याबाबत 
 

  

(८) * १३९३० श्री.विजय ऊफव  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

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

(१) मुंं  तील महत्वायाया मागाांवर मोजक्या जठकाणी सावशजजनक र्ौचालय असनू सदरहू र्ौचालये 

सजुतीथतीत नसल्यामळेु मुंं  तील नागररकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याच ेमाह ेएजप्रल, २०२२ मयेये 

वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पजिम दु्रतगती मागश वांद्र े ते दजहसर पयांत केवळ २ ते ३ जठकाणी र्ौचालय असल्याच े

जनदर्शनास आले असनू मुंं  तील महत्वायाया मागाांवर काही टप्प्यावंर प्रवार्ाकंरीता जवर्षेतः मजहला व 

अपगं प्रवार्ाकंरीता तीवयाछ अर्ा सावशजजनक र्ौचालयाचंी गरज असनू त्यांयाया उभारणींांत 

महानगरपाजलका, एमएमआरडीए ंांधकाम जवभागाकडून कोणतीही कायशवाही करयायात येत नसल्याच े

जनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेमुंं  तील प्रमखु 

मागाांवर तीवयाछ सावशजजनक र्ौचालय उभारयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात यते आह,े 

(४) नसल्यास,जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही. 

 (२) सद्य:जतीथतीत पजिम दु्रतगती महामागाशवर सहा जठकाणी “पसै े द्या व वापरा “ तत्वावर सावशजजनक 

र्ौचालयाची सजुवधा महानगरपाजलकेतरे् उपलब्ध करुन दयेायात आलेली आह.े पवूश दु्रतगती महामागाशवर 

घाटकोपर उड्डाण पलुाजवळ, घाटकोपर नाल्याजवळ, जवक्रोळी उड्डाण पलुाजवळ मजह ला व अंपग 

प्रवार्ांसह सवश प्रवार्ांसाठी तीन सजुवधा प्रसाधनगहृ े उभारयायात आलेली आहते. पजिम दु्रतगती 

महामागाशवर पवूश व पजिम अर्ा दोन्ही ंाजसू एकूण २८ जठकाणी र्ौचालय आहते. 
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 मुंं  तील महत्वायाया मागाशवर प्रवार्ांसाठी सावशजजनक र्ौचालयायाया सजुवधांची वाढ 

करयायाकरीता महानगरपाजलका प्राधान्यान ेप्रयत्न करीत आह.े 

(३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
 

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

पैठण-औरांगाबाद रस्त्याचे िाम पूणव िरण्याबाबत 

 
  

(९) * १४२०९ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.िवपल पाटील : 

वदनाांि १८ जुलै, २०२२ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांवित 

प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि ११९५२ ला वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 

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

काय :- 

(१) पठैण ते औरंगांाद हा रतीता जदनांक ३ जानवेारी, २०१७ रोजीयाया अजधसचूनवे्दारे राष्ट्रीय महामागश 

क्रमांक ७५२-  म्हणनू घोजषत झाला असनूही सदर रतीत्यायाया ४७ जक.मी. लांंीमयेये चौपदरीकरण 

करयायासाठी सजवतीतर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करयायाच े काम, भसूपंादनाच े काम व जनजवदा 

प्रजक्रयेच ेकाम पणूश झाले नसल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पठैण ते औरंगांाद या मखु्य र्हरानंा जोडणाऱया राज्य मागाशच ेकाम पणूश करयायांांत 

तीथाजनक लोकप्रजतजनधींनी र्ासनाकडे मागणी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े पठैण त े

औरंगांाद रतीत्याच ेकाम पणूश करयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े तसचे सदर 

रतीत्यायाया कामाच ेतीवरुप काय आह ेव सदरहू काम जकती कालावधीत पणूश होणे अपजेक्षत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) पठैण ते औरंगांाद राष्ट्रीय महामागश क्र.७५२   चे चौपदरीकरणाच ेकाम कें द्र 

र्ासनायाया अखत्याररत असनू प्रकल्प सचंालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमागश प्राजधकरण, औरंगांाद 

यांचमेार्श त प्रगतीपथावर आह.े 

 सदर रतीत्याच ेDPR तयार करयायाच ेकाम सरुु असनू, अजतरर क्त भसुपंादन न करता अजतीतत्वातील 

३० जमटर जागेत चौपदरीकरण करयायायाया कामाचा सजवतीतर प्रकल्प अहवाल तांजत्र क सल्लागारामार्श त 

तयार करयायाच ेकाम प्रगतीपथावर आह.े 

(२), (३) व (४) ह ेखरे आह.े अ.क्र.१ नसुार कायशवाही प्रगतीपथावर आह.े 
 

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

रत्नावगरी शहराला पाणीपुरिठा िरणाऱ्या पानिल धरणाच्या दुरुस्तीसाठी  

वनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
 

  

(१०) * १३८०७ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : 

सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाजगरी र्हराला पाणीपरुवठा करयायासाठी सन १९६५ मयेये उभारयायात आलेले पजहले पानवल 

धरणाची दरुवतीथा झाली असल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पानवल धरणायाया दरुुतीतीसाठी कााँक्रीटची जभतं उभारून मजंतुीकरणाचा प्रतीताव 

ठेवयायात आला असनू दरुुतीती व मजंतुीकरणासाठी रुपये १० कोटींची आवश्यकता असल्याच े

प्रर्ासनाकडून सांगयायात आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, धरणायाया दरुुतीतीसाठी यापवु ही प्रतीताव पाठजवयायात आला असनू जनधी मजंरू झाला नाही, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े पानवल 

धरणायाया दरुुतीतीयाया प्रतीतावास मान्यता दऊेन जनधी उपलब्ध करुन दयेायांांत कोणती कायशवाही केली वा 

करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) ह ेखरे आह.े 

(४) नगरपररषदयेाया सवशसाधारण सभेन े ठराव करुन पानवल धरणायाया सवशसमावेर्क दरुुतीती व 

पनुंाांधणीच ेकाम जलसपंदा जवभागामार्श त पणूश ठेव तत्वावर करुन घेयायास मजंरूी जदली असनू त्यानसुार 

कायशकारी अजभयंता, रत्नाजगरी पाटंंधारे जवभाग, रत्नाजगरी यांना धरणायाया आवश्यक दरुुतीत्या व 

पनुंाांधणींांत सधुारर त अंदाजपत्रक तयार करुन दयेायांांत जवनतंी केली असल्याच े नगरपररषदने े

कळजवले आह.े 

 सधुारर त अंदाजपत्रक प्राप्त होताच जनधी मागणीचा प्रतीताव संं ंजधत जवभागास सादर करयायात येणार 

असल्याच ेनगरपररषदने ेकळजवले आह.े 

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

  

नागपूर येथे शेतीसाठी राखीि असलेल्या जवमनीिर ले-आऊट  

टािून गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
 

  

(११) * १४५७८ श्री.अवभवजत िांजारी : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) वाठोडा-चांदमारी (जज.नागपरू) भागात नागपरू सधुार प्रन्यासची १९.१० ए कर जमीन असनू येथे 

र्तेीसाठी राखीव असलेल्या जजमनीवर ले-आऊट टाकून रुपये ७१ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याच ेमाह ेमे, 

२०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन दोषींवर कोणती कारवा  केली वा करयायात येत 

आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.एिनाथ वशांदे : (१) अंर्त: खरे आह.े 

 भाडेपटे्टधारकांयाया जवनतंीयाया अनषुगंान े नागपरू सधुार प्रन्यासव्दारे जदनांक ०१/०४/१९९९ ते 

जदनांक ३१/०३/२०२९ पयांत र्तेी वापरासाठी भाडेपट्टा नतूनीकरण करयायात आले. भाडेपटे्टधारक उक्त 

जागेवर भखूंड पाडून जवक्री करत असल्याच ेसन २०२१ मयेये जनदर्शनास आले. 

(२) होय, संं ंजधत भमूाजर्या जवरुयेद वाठोडा पोलीस तीटेर्न येथे गनु्हा क्र. २०, जदनांक १३/०१/२०२२ 

रोजी दाखल केला आह.े 

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

लोअर परळ (मुांबई) येथील गांधिव दशवन इमारतीतील िामे प्रलांवबत ठेिणाऱ्या 

वििासिािर िारिाई िरण्याबाबत 
 

  

(१२) * १३७३६ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) सी.एस. क्र.४४२, लोअर परळ जडजव्हजन, र्कंरराव नराम पथ, लोअर परळ, मुंं   येथील गंधवश दर्शन 

या पनुजवशकजसत इमारतीतील प्रलंजंत कामांची पतूशता म.ेदर्शन ग्रपु या जवकासकान े केली नसल्यान े

रजहवाश्यांची गैरसोय होत असल्याची तक्रार तीथाजनक लोकप्रजतजनधी यांनी मा.उप मखु्यमतं्री महोदयाकंडे 

जदनांक ५ म,े २०२२ रोजी वा त्यासमुारास लेखी जनवेदनाद्वारे केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े लोअर परळ 

येथील गंधवश दर्शन इमारतीतील प्रलंजंत कामाचंी पतूशता करयायात कसरू करणाऱया जवकासकावर कोणती 

कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

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

(२) मखु्य अजधकारी, मुंं   इमारत दरुुतीती व पनुरशचना मडंळायाया अहवालानसुार, सदर योजनयेाया 

नकार्ांना मजंरूी तसचे त्यांांतीत कोणत्याही प्रकारच े उल्लंघन झाल्यास त्यावर कारवा च े अजधकार 

जनयोजन प्राजधकरण म्हणनू ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया कायशकक्षेत यते असल्यान ेमुंं   इमारत दरुुतीती व 

पनुरशचना मडंळामार्श त ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेस व जवकासकास या तक्रारींांत कळजवयायात आले 

आह.े  

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

शासिीय अवधिारी/िमवचारी /वशक्षि याांना सांगणि अहवता प्रमाणप्  

सादर िरण्यास मुदतिाढ देण्याबाबत 

 
  

(१३) * १४३२६ श्री.िवपल पाटील, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 



11 

(१) सामान्य प्रर्ासन जवभागान ेजदनांक २५ जानवेारी, १९९९ रोजी जाहीर केलेल्या अजधसचूननेसुार राज्य 

र्ासकीय सवेेतील गट “अ”, “ं”, व “क” सवंगाशतील अजधकारी/कमशचारी यांना सगंणक अहशता प्रमाणपत्र 

सादर करणे ंंधनकारक केले असनू राज्य र्ासकीय अजधकारी/कमशचारी/जर्क्षक यांची जदनांक १ जानवेारी, 

२००१ रोजी जकंवा त्यापवू  जनवड प्रजक्रया सरुु असलेल्या तसचे र्ासन सवेेत असलेल्या 

अजधकारी/कमशचारी यांना सगंणक हाताळणी/वापरांांतच ेप्रमाणपत्र जवजहत मदुतीत सादर करयायांांत 

अनकेवेळा मदुतवाढ दयेायात आली होती, तद्नतंर जनगशजमत झालेल्या र्ासन जनणशयानसुार र्ासकीय 

अजधकारी/कमशचारी/जर्क्षक यांना अजतप्रदान करयायात आलेल्या रकमयेाया वसलुीस तीथजगती दयेायात आली 

होती, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त र्ासन जनणशयामळेु र्ासन सवेेत असलेल्या अजधकारी/कमशचारी/जर्क्षक यांना 

कामायाया व्यतीततेमळेु तसचे इतर काही कारणांमळेु सदरची परीक्षा जवजहत मदुतीत दतेा आली नाही, 

त्यामळेु अनके कमशचाऱ यानंा वेतनवाढ, पदोन्नती, आश्वाजसत प्रगती योजना इ. च ेलाभ घेता आले नसल्यान े

कमशचाऱ याचं ेआजथशक नकुसान झाले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू सगंणक अहशता प्रमाणपत्र सादर करयायांांतची मदुत जदनाकं ३१ जडसेंं र, २००७ 

रोजी सपंषु्टात आली असनू त्यास मदुतवाढ दयेायांांतचा प्रतीताव र्ासनाकडे प्रलंजंत असल्यान ेर्ासनान े

जदनांक २० नोव्हेंं र, २०१८ रोजीयाया पत्रान्वये सगंणक अहशता जवजहत मदुतीत सादर न केलेल्या 

कमशचाऱयांकडून अजतप्रदान झालेल्या वेतनाची वसलुी करयायास तीथजगती दयेायात आली आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदरहू कमशचाऱ यांना जदनांक ३१ जडसेंं र, २०२२ पयांत सदर परीक्षा उत्तीणश होयायास अजंतमः 

मदुतवाढ दऊेन कमशचाऱयाकंडून केलेली वसलुी परत करयायांांतची मागणी अजधकारी/कमशचारी/जर्क्षक 

यांयाया सघंटनने ेर्ासनाकडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त तीथजगती आदरे् डावलनू सगंणक अहशता प्रमाणपत्र जवजहत मदुतीत सादर न करणाऱया 

राज्यातील अजधकारी / कमशचारी यायंाया वेतनाची वसलुी सरुु करयायात आल्याच ेतसचे पदोन्नती रोखयायात 

आल्याच ेजदनांक १४ जनू, २०२२ रोजी जनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेसगंणक अहशता 

प्रमाणपत्र सादर करयायास मदुतवाढ दयेायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आहे, नसल्यास, 

जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ज्या र्ासकीय अजधकारी/कमशचाऱयांनी जनयमाप्रमाणे जवजहत मदुतीत सगंणक अहशता प्रमाणपत्र सादर 

केलेले नाही, अर्ा अनके अजधकारी/ कमशचाऱयांची वेतनवाढ रोखयायात आलेली आह े वा अजतप्रदान 

वेतनाची वसलुी करयायात आलेली आह.े 

(३) ह ेखरे आह.े 

(४) सगंणक अहशता प्रमाणपत्र सादर करयायाची अंजतम मदुत जवजवध कालावधीपयांत वाढजवयायांांतच े

प्रतीताव सघंटनांमार्श त जवभागास प्राप्त झाले आहते. 

(५) जवभागायाया जदनाकं २० नोव्हेंं र, २०१८ रोजीयाया तीथजगती आदरे्ानतंरही काही क्षजेत्रय 

कायाशलयाकंडून अजतप्रदान वेतनाची वसलूी करयायाच ेआदरे् जनगशजमत केल्याच ेजनदर्शनास आले आह.े 
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(६) र्ासकीय सवेेतील अजधकारी/कमशचाऱयांना सगंणक अहशता प्रमाणपत्र सादर करयायासाठी जदलेल्या 

अंजतम मदुतवाढी सदंभाशत धोरणात्मक जनणशय घयेायायाया अनषुगंान ेकायशवाही सरुु आह.े 
 

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

‘महाराष्ट्र जनुि िोष’ प्रिल्प िायाववन्ित िरणेबाबत 
 

  

(१४) * १३८९३ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील     

काय :- 

(१) राज्यात ‘महाराष्ट्र जनकु कोष’ प्रकल्प रांजवयायांांत राज्य जैवजवजवधता मडंळाला जनदरे् दयेायात 

आले असनू सन २०२२ याया अथशसकंल्पीय अजधवेर्नात पजहल्या पाच वषाशसाठी राज्य र्ासनान ेरूपये 

१७२.३९ कोटी तरतदू उपलब्ध करून दयेायात ये ल अस ेघोजषत केले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, महाराष्ट्र जनकु कोष हा भारतातील पजहला प्रकल्प असनू भावी जपढीसाठी राज्यातील 

जैवजवजवधतेच ेसवंधशन करयायायाया हतेनू ेप्रकल्प रांजवयायात येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, जनकु कोषांांत अदयापही र्ासन जनणशय न जनघाल्यामळेु व आवश्यक मजंरू आजथशक 

तरतदू उपलब्ध न झाल्यामळेु प्रकल्पाला प्रत्यक्षात सरुूवात झालेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, र्ासन आदरे् काढून व आवश्यक तरतदू करून सात घटक असलेल्या उक्त महत्वाचा 

प्रकल्प पणूश महाराष्ट्रात रांजवयायात येणार आह ेकाय, असल्यास, केव्हा, 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) महाराष्ट्र जनकु कोष प्रकल्प हा तीथाजनक समदुाय, सरं्ोधन 

सतंीथा व र्कै्षजणक सतंीथा यांच ेसहभागान ेजनजुकय जवजवधता जतन करणे व त्याचा प्रसार करयायांांत 

वैजर्ष््टयपणूश असा प्रकल्प असनू त्या अनषुगंान े जदनाकं २५/०५/२०२२ रोजी र्ासन जनणशय जनगशजमत 

करयायात आला आह.े 

 सदर प्रकल्प रांजवयायाकरीता ५ वषाशकरीता अंदाजे रुपये २८६.०० कोटी जनधी लागणार असनू 

वषशजनहाय आवश्यकतेनसुार जनधी उपलब्ध करुन दणेे प्रतीताजवत आह.े 

(४) महाराष्ट्र जनकु कोष प्रकल्पामयेये जैवजवजवधतेच ेसवंधशन करयायायायादृष्टीन े७ महत्वपणूश घटक जनजित 

करयायात आले आहते. सदर घटकांनसुार जैवजवजवधता व पारंपाररक ज्ञानाच े दतीतऐवजीकरण, यर्तीवी 

सवंधशन पयेदतींयाया माजहतीच ेजवशे्लषण करुन प्रमाणीकरण व त्याचा प्रसार करयायात यणेार आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
 

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

  

महाराष्ट्र राज्य रस्ते वििास महामांडळाने वनयुक्त िेलेल्या िां पन्या ि िां ्ाटदाराांिडे 

िोट्यिधीची रक्िम प्रलांवबत असल्याबाबत 
 

  

(१५) * १४०१६ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) 

मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) महाराष्ट्र राज्य रतीते जवकास महामडंळांतगशत राज्यातील जवजवध प्रकल्पांवर काम करणाऱया ३० 

कंत्राटदाराकंडून सन २०१४ पासनू अद्यापपयांत रुपय े ५०० कोटींची वसलुी जर्ल्लक असल्याच े माह े

रे्िवुारी, २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यामयेये म.ेएम. .पी. इन्रातीरक्चर एन. .पी. टोन जिज (A) तसचे (B) यांयायाकडून सन 

२०१४ पासनू अद्यापपयांत रुपये २०० कोटी पके्षाही जातीत रक्कमचेी वसलूी प्रलंजंत असनू वसलुींांत 

सदरहू कंपन्यांना नोटीस दयेायात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, महामडंळायाया उयाच पदतीथ अजधकाऱयांनी कंपन्याकंडून वसलुीची कारवा  करयायाऐवजी 

कंपन्यांना मदुतवाढ दयेायात येत आह,े तसचे एम. .पी. सह इतर कंत्राटदार कंपन्यांना वसलुींांत 

महामडंळाकडून नोटीस व कोणताही पाठपरुावाही करयायात आलेला नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े र्ासनाच े

कोट्यवधी रुपयाचं ेनकुसान, करारनाम्यातील अटींच ेउल्लंघन होत असल्याप्रकरणाकडे दलुशक्ष करणाऱया 

उयाच पदतीथ संं ंजधत दोषी अजधकारी व कंपन्याजवरुयेद गनु्ह ेदाखल करुन सदरहू कंपन्यांना काळ्या यादीत 

टाकयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

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

 ंहुतांर् रकमा या जवजवध आजण जनराकरण सजमत्यांकडे प्रलंजंत आहते तसेच, वसलुीच े

दावेदखेील न्यायालयात प्रलंजंत आहते.  

(२) व (३) ह ेखरे नाही. 

म.ेएम. .पी. इन्रातीरक्चर कंपनीची थकंाकी ही अजतररक्त महसलुाची जवभागणी (Revenue 

Sharing) करीता असनू त्यांांत न्यायालयीन व लवाद प्रकरणे चाल ुआहते. 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

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

  

मौजे िनावळा (ता.पनिेल, वज.रायगड) अभयारण्य पररसरात अिैध िृक्षतोड  

िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
 

  

(१६) * १४२४० डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : वदनाांि १५ वडसेंबर, २०२० रोजी सभागृहाच्या 

पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १४ मधील प्रश्न क्रमाांि 

४९८१ ला वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मौजे कनाशळा (ता.पनवेल, जज.रायगड) अभयारयाय पररसरातील समुारे २० ते २५ वषाशपवू याया ५२ 

झाडांची अवैधररत्या वकृ्षतोड करयायात आल्याच ेमाह ेएजप्रल, २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वकृ्षतोड करयायात आलेल्या झाडांमयेये साग, करंज, सुं ाभळू, आंं ा, जाभंळू आजण इतर 

झाडांचा समावेर् आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, अवैध वकृ्षतोड करणाऱया दोषींवर कारवा  करुन सदर जठकाणी साग, करंज, सुं ाभळू, 

आंं ा, जांभळू आजण इतर झाडांची वकृ्ष लागवड करयायाची मागणी तीथाजनक लोकप्रजतजनधींनी र्ासनाकडे 

केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े अवैधररत्या 

वकृ्षतोड करणाऱया दोषींवर कारवा  करुन सदर जठकाणी वकृ्ष लागवड करयायांांत कोणती कायशवाही 

केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) मौजे कनाशळा (ता.पनवले, जज.रायगड) येथील मालकी सव्ह ेन.ं१५१/१/ं 

मयेये ५१ वकृ्षांची वकृ्षतोड माह ेएजप्रल, २०२२ दरम्यान झाली आह.े उपजजल्हाजधकारी खासगी वन ेकुलांा 

अजलंाग यांनी जदनांक ११/०९/१९७८ याया आदरे्ाप्रमाणे सदर मालकी सव्हनेंं र मधील क्षेत्र ह े

पनुशतीथाजपत केले असनू, सदर क्षेत्र ह े पनुशतीथाजपत खाजगी वनक्षेत्र आह.े तथाजप, कनाशळा अभयारयायात 

वकृ्षतोड झालेली नाही.  

(२) ५१ वकृ्षांयाया झालेल्या वकृ्षतोडीमयेये पळस, कुडा, कार्ीद, सुं ाभळू, सावर, करंज, पले्टा र्ोरम, 

जांभळू, धामण इत्यादी वकृ्षाचंा समावेर् आह.े 

(३) सदर अवैध वकृ्षतोड करणाऱया दोषींवर भारतीय वन अजधजनयम, १९२७ नसुार जदनांक १६/०४/२०२२ 

रोजी वनगनु्हा नोंद करयायात आला आह.े वकृ्षतोडीतील माल जप्त करयायात आलेला आह.े याप्रकरणी वकृ्ष 

लागवड करयायाची मागणी तीथाजनक लोकप्रजतजनधींनी केलेली नाही. तथाजप, सदर क्षेत्राच े मालक यांनी 

अंदाजे १०२ रोपांची लागवड केली आह.े 

(४) सदर प्रकरणी आरोपीवर गनु्हा दाखल करयायात आला असनू सदर प्रकरणी मा.प्रथम वगश न्याय 

दडंाजधकारी पनवेल यायंाया न्यायालयात आरोपीवर आरोपपत्र दाखल करयायात आले असनू, सदरच ेप्रकरण 

न्यायप्रजवष्ट आह.े तसचे वन (सवंधशन) अजधजनयम १९८० अंतगशत वनभंग ंांतचा प्रतीताव सादर करयायात 

येत आह.े 

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

  

पुसद-वदग्रस (वज.यितमाळ) रस्त्याांचे िाम पूणव िरण्याबाबत 
 

  

(१७) * १४५७४ श्री.वनलय नाईि : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १३३२३ ला वदनाांि १६ माचव, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) 

मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पसुद-जदग्रस (जज.यवतमाळ) रतीत्यांच ेकाम सन २०१९-२०२० पासनू सरुु करयायात आले असनू गत ४ 

वषाशपासनू अद्यापपयांत रतीत्याच ेकाम अपणूश असल्यामळेु सदर रतीत्यावर अपघात होऊन अनके नागररकांना 

प्राण गमवावे लागले असल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, रतीते अपघातात मतृ्य ू पावलेल्यायंाया कुटंुजंयांना तसचे जखमींना र्ासनान े अद्यापपयांत 

कोणत्या प्रकारची मदत केली आह,े 
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(३) असल्यास, सदरहू रतीत्यायाया कामाकडे संं ंजधत जवभागाच ेदलुशक्ष झाल्यामळेु तसचे रतीतायाया कामाला 

उर्ीर झाल्यामळेु संं धीत ठेकेदार व प्रर्ासनातील दोषी अजधकारी यांचवेर कारवा  करुन रतीत्याच ेकाम 

पणूश करयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात यते आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

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

 सदर रतीत्यावर जदनांक ०४/०२/२०२२ रोजी झालेल्या अपघातात चार चाकी वाहनान े दचूाकी 

वाहनाला धडक जदल्यान ेझाला असल्याची नोंद F.I.R. मयेये आह.े 

(२), (३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही.  
----------------- 

  

बृहन्मुांबई महानगरपावलिेच्या इलेवक्रि बस खरेदीच्या वनविदा प्रवक्रयेत 

 गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
 

  

(१८) * १४०६१ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया इलेजक्रक ंस खरेदीयाया जनजवदा प्रजक्रयेत कें द्रीय सतकश ता आयोगायाया 

(सीव्हीसी) मागशदर्शक तत्वाचं ेउल्लंघन करत प्रर्ासकीस यंत्रणेद्वारे गैरव्यवहार करयायात आल्याचा आरोप 

तीथाजनक लोकप्रजतजनधींनी र्ासनाकडे माह े एजप्रल, २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान केला आह,े ह े खरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास,जनजवदा प्रजक्रयेतील पात्रता अट ंदलयायाकरीता सीव्हीसीयाया तत्वांनसुार ७ जदवसाची मदुत 

द्यावी लागत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े ंहृन्मुंं   

महानगरपाजलकेयाया इलेजक्रक ंस खरेदीयाया जनजवदा प्रजक्रयेत गैरव्यवहार करणाऱया महानगरपाजलकेयाया 

दोषी अजधकारी व कमशचारी यांयायावर कोणती कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया इलेजक्रक ंस खरेदीयाया जनजवदा प्रजक्रयेत कें द्रीय 

सतकश ता आयोगायाया (सीव्हीसी) मागशदर्शक तत्वाचं े उल्लंघन तसचे, सदर जनजवदा प्रजक्रयेत कोणत्याही 

प्रकारचा गैरव्यवहार झाललेा नाही, अस ेंेतीट प्रर्ासनान ेकळजवले आह.े 

(२) सदर जनजवदा प्रजक्रयेतील पात्रता अट ंदलल्यास सीव्हीसीयाया तत्वांनसुार परेुर्ी मदत द्यावी लागते ह े

खरे आह.े परंत ु इलेजक्रक ंसयाया जनजवदमेयेये या तत्वाच े उल्लंघन झालेले नाही, अस े ंेतीट प्रर्ासनान े

कळजवले आह.े 

(३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

रायगड वजल्यातील सिव प्रशासिीय िायावलये एिाच वठिाणी आणण्याबाबत 
 

  

(१९) * १३९६३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम िगळून) 

मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सवश जजल्हा कायाशलये एकाच जठकाणी असावीत यासाठी र्ासनान े प्रर्ासकीय भवन ही 

सकंल्पना जाहीर केली असनूही रायगड जजल्ह्यात सदहू सकंल्पनचेी अंमलंजावणी करयायात आली 

नसल्याच ेजनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रायगड जजल्ह्यातील र्ासनायाया २१ प्रर्ासकीय कायाशलयांना तीवतःयाया हक्काची जागा 

आजण इमारत नसल्यान े ही कायाशलये जवजवध जठकाणी भाडेतत्वावर घतेलेली असनू र्ासनाला दर 

मजहन्याला समुारे रुपये ६० लाखांहून अजधक म्हणजे वषाशला समुारे रुपये ७ कोटी २० लाखांपके्षा अजधक 

रक्कम भाड्यापोटी खचश करावी लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पररसरात जवजवध जठकाणी कायशरत असणाऱया या र्ासकीय कायाशलयांमळेु जजल्हा तीतरावर 

तसचे तालकुा तीतरावर दनैजंदन कामकाजासाठी येणाऱया नागररकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े रायगड 

जजल्ह्यातील सवश प्रर्ासकीय कायाशलये एकाच जठकाणी आणयायांांत कोणती कायशवाही केली वा 

करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

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

 रायगड जजल्ह्यातील माणगावं व तळा या तालकु्यातील प्रर्ासकीय इमारतींच े काम पणूश झाले 

असनू कजशत, खालापरू व पनवेल या तालकु्यातील प्रर्ासकीय इमारतींची काम े मजंरू असनू प्रगतीत 

आहते.  

(२) रायगड जजल्ह्यातील र्ासनायाया जवजवध ७२ कायाशलयांना तीवत:ची इमारत नसल्यान ेसदर कायाशलय े

भाड्यायाया इमारतीत कायशरत आहते. सदर इमारतींयाया भाड्यापोटी सद्य:जतीथतीत दरमहा एकूण रुपय े

२२.६९ लक्ष रक्कम अदा करावी लागते. 

(३) व (४) रायगड जजल्ह्यातील अन्य तालकु्यायंाया जठकाणी जागेची उपलब्धता तपासनू आवश्यकतेनसुार 

प्रर्ासकीय इमारतीच ेजनयोजन करयायात येत आह.े 

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

  

िसई-विरार महानगरपावलिेतून २९ गािे िगळण्याबाबत 

  

(२०) * १३६५१ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मुख् यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) वस -जवरार महानगरपाजलकेतनू २९ गावे वगळयायांांत वस  गावातील नागररकांनी माह े रे्िवुारी, 

२०२२ मयेये वा त्यादरम्यान आदंोलन केले असनू याप्रकरणी मागील ११ वषाशपासनू नागररकांचा सातत्यान े

लढा सरुु असल्याची ंां मा.मखु्यमतं्री यायंाया जदनांक १७ म,े २०२२ रोजी वा त्यासमुारास जनदर्शनास 

आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरील वस -जवरार महानगरपाजलकेतनू २९ गावे वगळयायांांत र्ासनान ेकोणता जनणशय 

घेतला आह,े उक्त जनणशयाच ेथोडक्यात तीवरुप काय आह,े 

 



17 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन वस -जवरार महानगरपाजलकेतनू २९ गावे 

वगळयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) अर्ा प्रकारच ेजनवेदन प्राप्त झाले आह ेही वतीतजुतीथती आह.े  

(२) व (३) सदर प्रकरण सद्य:जतीथतीत मा.उयाच न्यायालयात न्यायप्रजवष्ट आह.े मा.उयाच न्यायालयायाया 

जदनांक ०८/१०/२०२० याया आदरे्ास अनसुरून सदर प्रकरणी जवभागीय आयकु्त, कोकण जवभाग यायंाया 

तीतरावरील सजमतीच ेजनष्ट्कषश तसचे सदर क्षेत्रातील २९ गावांची भौगोजलक पररजतीथती, सलगता, लोकसखं्या 

इ. ंांींचा सवांकष जवचार करुन सक्षम प्राजधकाऱयायाया मान्यतेनतंर र्ासन अजधसचूना जदनांक 

३१/०५/२०११ कायम करयायांांत जनणशय घेयायात आला असनू त्यानसुार जदनांक २१/०१/२०२१ याया 

र्पथपत्राद्वारे र्ासनाची मा.उयाच न्यायालयात ंाज ुमांडयायात आली आह.े  

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

  

भगिती रुग्णालय, बोररिली येथे अद्ययाित सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
 

  

(२१) * १४५४२ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफव  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, 

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

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

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ७०५ ला वदनाांि ११ माचव, 

२०२० रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील     

काय :- 

(१) भगवती रुग्णालय, ंोररवली येथे अद्ययावत सजुवधा उपलब्ध करुन दयेायासाठी ंहृन्मुंं   

महानगरपाजलकेन े तयार केलेला प्रतीताव मजंरू होऊन सन २०१० मयेये भमूीपजुन करयायात येवनूही 

प्रतीतावाची अंमलंजावणी झाली नसल्याच ेतसचे भगवती रुग्णालयात अद्ययावत सजुवधा उपलब्ध करुन 

दयेायासाठी तीथाजनक लोकप्रजतजनधीनी जदनांक १४ जनू, २०१९ रोजी जनवेदनाद्वारे मागणी करुनही अद्याप 

कोणतीही कायशवाही झाली नसल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, भगवती रुग्णालयाची सपंणूश इमारत पाडून त्या जागेवर पजहल्या टप्प्यात नजसांग रेजनगं सेंटर 

व दसुऱया टप्प्यात एक हजार खाटांच े अत्याधजुनक मखु्य रुग्णालय ंांधयायायाया प्रतीतावाला ंहृन्मुंं   

महानगरपाजलकेमार्श त जदनाकं १५ एजप्रल, २००९ रोजी प्रर्ासकीय मजंरुी दयेायात येवनूही कोणतीही 

कायशवाही करयायात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) असल्यास, भगवती रुग्णालयायाया पनुजवशकासायाया पजहल्या टप्प्यात तळमजला + ११ मजल्यायंाया 

नजसांग रेजनगं सेंटरयाया इमारतीमयेये ११० रुग्णर्य्येचा वैद्यकीय जवभाग कायमतीवरुपी सरुु करयायांांत 

कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े भगवती 

रुग्णालयात अद्ययावत सजुवधा परुजवणे व आवश्यक डॉक्टर व कमशचारी वगश जनयकु्त करयायांांत कोणती 

कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१), (२) व (३) ंोरीवली येथील ३७३ रुग्णर्य्या असलेल्या भगवती रुग्णालयाच े

वाढीव ६२७ रुग्णर्य्या म्हणजेच १००० रुग्णर्य्येच े अद्ययावत रुग्णालय ंांधणीसाठी जदनांक 

१६/०४/२००९ अन्वये मजंरुी प्राप्त झाली होती, ह ेखरे आह.े  

 भगवती रुग्णालयायाया पनुजवशकासायाया पजहल्या टप्प्यात तळमजला + ११ मजल्यायाया पररचारीका 

प्रजर्क्षण कें द्रायाया इमारतीच ेकाम सन २०१५ मयेये पणूश करुन ११० रुग्णर्य्येचा वैद्यकीय जवभाग जदनांक 

२७/०६/२०१६ पासनू कायमतीवरुपी सरुु करयायात आलेला आह.े  

 तथाजप, सन २०१७ मयेये पवूश व पजिम उपनगरातील महापाजलकेयाया रुग्णालयांचा एकजत्रत जवचार 

करुन पनुजवशकास प्रकल्पाचा पनु्हा आढावा घेऊन ४९० रुग्णर्य्येयाया रुग्णालयास मजंरुी दयेायात आली.  

 त्यानसुार सवशसाधारण जवभाग व अजतदक्षता जवभागासह ३७८ रुग्णर्य्या व नरेॉलॉजी, 

डायलेजसस, गॅतीरो एंटरोलॉजी मजेडसीन व सजशरी, ंनशस, काजडशयोलॉजी या अजतजवर्षे जवभागांसह ११२ 

रुग्णर्य्या अंतभूशत असलेले अद्ययावत ससुज्ज अस ेतळघर + तळमजला + ८ मजले व सजवशस मजल्यासह 

४९० रुग्णर्य्येच ेअद्ययावत रुग्णालय सरुु करयायात येणार आह.े  

 दसुऱया टप्प्यातील मखु्य इमारतीयाया प्रकल्पायाया कामाचा कायाशदरे् जदनांक १ ऑगतीट, २०१९ 

रोजी दयेायात आला असनू, सदर इमारतीच े काम प्रगतीपथावर आह,े अस े ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन े

कळजवले आह.े 

(४) भगवती रुग्णालयात अद्ययावत सजुवधा व ११० रुग्णर्य्येकरीता परेुसा कमशचारी उपलब्ध आह.े 

 तसचे, गोरेगांव (पजिम) यथेील जसयेदाथश रुग्णालयाची मखु्य इमारत धोकादायक जनजित झाल्यामळेु 

जसयेदाथश रुग्णालयाची मखु्य इमारत ररकामी करुन तेथील १० रुग्णर्य्या असलेले ंालरोग जवभाग, ३० 

रुग्णर्य्या असलेले वैद्यकीय जचजकत्सा तसचे ंालरोग व लसीकरण, त्वचाजवकार, मनोजवकार या ंाह्यरुग्ण 

जवभागांयाया सवेा भगवती रुग्णालयात तात्परुत्या तीवरुपात जदनांक ०१/०६/२०१९ पासनू तीथलांतरीत 

झाल्या आहते. या जवभागांयाया सवेा रुग्णांकरीता उपलब्ध झाल्या आहते, अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन े

कळजवले आह.े 

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

  

बृहन्मुांबई महानगरपावलिेची आवण रवहिाशयाांची फसिणूि िरणाऱ्या 

 वििासिािर िारिाई िरण्याबाबत 

 
  

(२२) * १४८३७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) दादर टी.टी. येथील प्लॉट क्र. ८०६, सी.टी.एस. क्र. ५११० या ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया 

जागेवरील चाळीचा पनुजवशकास करणाऱया ‘भावी होम्स प्रायव्हटे जलजमटेड’ या जवकासकान े ंहृन्मुंं   
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महानगरपाजलकेला पनुजवशकासापोटी द्यावयाच े रुपये २६ कोटी ८५ लाख ंडुजवल्याच े जदनांक १४ जनू, 

२०२२ रोजी वा त्यासमुारास जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, संं ंजधत जवकासकान े पनुरशजचत केलेल्या इमारतीतील रजहवाश्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र 

दखेील जदलेले नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े ंहृन्मुंं   

महानगरपाजलकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसलू ंडुजवणाऱया आजण रजहवाश्यांची र्सवणकू करणाऱया 

संं ंजधत जवकासकावर कोणती कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ?  
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) भभूाग क्र. ८०६, दादर माटंुगा दजक्षण योजना क्र. ५ या भभूागावर 

पनुजवशकासापोटी यणेाऱया एकूण रुपये ६.१४ कोटी इतक्या अजधमलू्यायाया रकमपेकैी रुपये ३.०७ कोटी 

इतकी अजधमलू्याची रक्कम जवकासकाकडून वसलू करयायात आली आह.े 

 तथाजप, उवशररत ५०% एकरकमी अजधमलू्य व त्यावरील सरळव्याज अस े एकूण अंदाजे रुपय े

१४.८३ कोटी जवकासकाकडून येणे अद्यापी ंाकी आह ेअस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(२) वातीतजुवर्ारद/जवकासक यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र जमळयायासाठी प्रतीताव सादर केलेला नसल्याने 

भोगवटा प्रमाणपत्र दयेायात आले नाही, अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(३) जवकासक “भावी होम्स प्रायव्हटे जलजमटेड” व त्यांची भागीदार यांच े नावे असलेल्या ंहृन्मुंं   

महानगरपाजलकेयाया हद्दीतील एकूण मालमत्तवेर ररकव्हरी सटु दाखल करयायाची कायशवाही सरुु आह.े 

 तसचे, सदर जठकाणी तीथळपाहणी केली असता, भोगवटा प्रमाणपत्र नसतानाही जवकासकान े

रजहवाश्यांना अनजधकृतपणे तांा जदले असल्याच े जनदर्शनास आले. त्याअनषुगंान े संं ंजधत रजहवाश्यांवर 

मुंं   महानगरपाजलका अजधजनयम १८८८ याया कलम ३५३-अ अन्वये पढुील कारवा  करयायात ये ल, 

अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

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

  

भुसािळ नगरपररषदेतील मुख्यावधिाऱ्याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
 

  

(२३) * १४८४७ श्री.चांदूभाई पटेल : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) भसुावळ नगर पररषदतेील मखु्याजधकारी यांनी पदाचा दरुुपयोग करुन रतीते कंत्राटदाराला काळ्या 

यादीमयेये टाकून कंत्राटदाराची रुपये दोन कोटींची रक्कम जप्त केल्याच े माह े एजप्रल, २०२२ मयेये वा 

त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सावशजजनक ंांधकाम जवभागायाया र्ासन जनणशयानसुार मखु्याजधकारी, भसुावळ नगरपररषद 

यांनी सदर कंत्राटदाराला काळ्या यादीमयेये टाकयायासाठी सावशजजनक ंाधंकाम जवभागाकडे प्रतीताव 

पाठवला आह ेकाय, त्यावर जवभागामार्श त कोणती कारवा  करयायात आली आह,े तसचे जवजधमडंळाला 

चकुीची माजहती दणेाऱया मखु्याजधकारी, भसुावळ नगरपररषद व कंत्राटदारावर कोणती कारवा  प्रतीताजवत 

करयायात आली आह,े 
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(३) असल्यास, भसुावळ नगरपररषदतेील मखु्याजधकारी यांनी र्हरातील ग्रीन तीपसे अटल गाडशन अंतगशत 

नगरपाजलकेद्वारा घयेायात आलेले ठरावावर असललेे सचूक व अनमुोदक वेगवेगळे असल्यांांत 

माजहतीयाया अजधकारात चकुीची माजहती जदल्यामळेु त्यांचवेर माजहती अजधकार कायद्यांतगशत जनलंंनाची 

कारवा  करयायाची मागणी र्ासनाकडे माह ेमे, २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान करयायात आली आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, भसुावळ नगरपररषदतेील मखु्याजधकारी व अजभयंता यांनी कामात कसरू केल्यांद्दल त्यांना 

जनलंजंत करयायांांत मा.कामगार राज्यमतं्री यांनी जदनांक २७ म,े २०२२ रोजी भसुावळ र्हरातील 

आढावा ंैठकीत प्रातं अजधकारी (प्रभारी) यांना सचूना दऊेन प्रतीताव तातडीन े पाठवयायाच ेआदरे् जदले 

होते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े भसुावळ 

र्हरामधील जवजवध गैरव्यवहारासंं ंधी र्ासनाकडे  -मले द्वारे प्राप्त तक्रारीयाया अनषुगंान ेदोषींवर कोणती 

कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(६) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

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

 भसुावळ नगरपररषदयेाया सवशसाधारण सभेन े मखु्याजधकारी यांना प्रदान केलेल्या अजधकारानसुार, 

भसुावळ नगरपररषदयेाया जवर्षे रतीता अनदुान योजनेंतगशत २३ कामांमयेये झालेल्या जदरंगा याया अनषुगंान,े 

कंत्राटदाराची एकूण रुपय े ९२,४२,३१०/- इतकी रक्कम जप्त करुन, २ वषाशकरीता नगरपररषदयेाया    

जनजवदते सहभाग घयेायास प्रजतंंध करुन नगरपररषदने े सावशजजनक ंांधकाम जवभाग, र्ासन जनणशय      

जदनांक २८/०९/२००६ अन्वये कंत्राटदारांवर दडंात्मक कायशवाही करयायायाया मागशदर्शक सचूनांनसुार 

संं ंजधत कंत्राटदारास जदनाकं २१/०३/२०२२ रोजीयाया पत्रान्वये काळ्या यादीत टाकयायात आल े       

होते. 

(३) ह ेअंर्तः खरे आह े

 भसुावळ र्हरातील ग्रीन तीपसे अटल गाडशन जवकसीत करयायांांतयाया जनजवदा प्रजक्रयेसदंभाशत 

माजहती अजधकारातंगशत उपलब्ध करुन जदलेल्या कागदपत्रांतील ठराव क्र.४३, जदनांक ०४/०३/२०२० 

वरील सचूक व अनमुोदक यांची नावे नजर चकुीन ेटंकजलजखत करयायात आली होती. यांांत जनमाजहती 

अजधकारी, भसुावळ यांयाया जनदर्शनास आल्यानतंर सदर चकुीची दरुुतीती करुन, अजशदारास सधुारीत माजहती 

उपलब्ध करुन दयेायात आली असनू, यांांत राज्य माजहती आयकु्त, नाजर्क यानंा दखेील कळजवयायात 

आले असल्यांांत जजल्हाजधकारी, जळगाव यांनी अहवाल सादर केला आह.े 

(४) ह ेखरे नाही. 

 मा.राज्यमतं्री, कामगार यांयाया अयेयक्षतखेाली जदनांक २७/०५/२०२२ रोजी भसुावळ येथे 

झालेल्या आढावा ंैठकीच े इजतवतृ्तायाया प्रारुपामयेये मखु्याजधकारी व अजभयतंा, भसुावळ नगरपररषद 

यांयायावर कायशवाही करयायांांतयाया सचूना/जनदरे् नसल्याच ेजजल्हाजधकारी, जळगाव यांयाया कायाशलयान े

कळजवले आह.े  
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(५) सदर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीयाया अनषुगंान,े जजल्हाजधकारी, जळगाव यांनी जदनांक २३/०३/२०२२ 

रोजीयाया आदरे्ान्वये जजल्हा प्रर्ासन अजधकारी, जळगाव यांयाया अयेयक्षतखेाली चार सदतीयीय सजमती 

तीथापन करयायात आली असनू, सदर प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करुन अहवाल सादर करयायांांत जनदरे् 

जदले असल्यांांत जजल्हाजधकारी, जळगाव यांनी अहवाल सादर केला आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

ठाणे वजल्यात तसेच मुांबई महानगर पररसरात वगरणी िामगाराांसाठी घरे  

उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
 

  

(२४) * १४९७६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय      

उप मुख्यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ठाणे जजल्ह्यात तसचे मुंं   महानगर पररसरात दीड लाख जगरणी कामगारायंाया घरांचा प्रश्न माग  

लावयायासाठी ११० एकर भखूंडावर म्हाडाया या सयंकु्त जवद्यमान ेमुंं   महानगर प्रदरे्ात जकमान ५० हजार 

घरे तसचे जगरणी कामगारांसाठी २५ हजार घरे जमळून ७५ हजार कामगारांना ३०० चौरस रू्टांची घरे ंांधनू 

सोयी-सजुवधा उपलब्ध करुन दयेायांांतयाया प्रतीतावास जदनांक १९ म,े २०२२ रोजी वा त्यासमुारास तत्त्वतः 

मजंरूी दयेायात आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेजमीन हतीतांतररत 

करयायास प्रर्ासकीय मान्यता दऊेन जनधी उपलब्ध करून दयेायांांत तसचे सदरच ेकाम सन २०२४ पयांत 

पणूश करयायाच ेदृष्टीन ेकोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

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

(२) व (३) ंहृन्मुंं  मयेये जगरयायांयाया जागेवर म्हाडास उपलब्ध होणारी जागा व जगरणी कामगारांयाया 

अजाशची सखं्या जवचारात घेता, ठाणे जजल्ह्यातील ५ गावातील ११० एकर र्ासकीय जजमनी जगरणी 

कामगारांयाया घरांकरीता म्हाडास उपलब्ध करुन दयेायाची ंां र्ासनायाया जवचाराधीन आह.े 
 

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

िाटूर फाटा (वज.जालना) ते चारठाणा (वज.परभणी) या रस्त्याच्या िामाांच्या वनविदा 

प्रिरणाची चौिशी िरण्याबाबत 
 

  

(२५) * १३८३९ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश चव्हाण : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम 

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

(१) जालना जजल्ह्यातील वाटूर र्ाटा ते परभणी जजल्ह्यातील चारठाणा या दरम्यानयाया २७ जक.मी. 

अंतरायाया जसमेंट रतीत्यायाया कामांची रुपये २४८ कोटी जकंमत असतानाही कंत्राटदारान ेसमुारे ३९ टक्के 

कमी दरान ेजनजवदा भरत सदरहू काम १५१ कोटी रुपयात घेतले असल्याच ेजनदर्शनास आले आहे, ह ेखरे 

आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सरं्यातीपद व्यवहार तसचे कामाची गणुवत्ता, दजाश यांांत सरं्य जनमाशण 

झाला असनू भजवष्ट्यात होणाऱया अडचणी लक्षात घेता या जनजवदा प्रकाराची चौकर्ी करयायात यावी, अर्ी 

मागणी परभणी येथील सामाजजक कायशकत्याांनी सजचव, पररवहन मतं्रालय, भारत सरकार यांयायाकडे माह ेम,े 

२०२२ मयेये वा त्यादरम्यान लेखी जनवेदनाव्दारे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वाटूर र्ाटा ते चारठाणा या रतीत्यायाया कामांयाया जनजवदा प्रकरणाची चौकर्ी करुन कोणती 

कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

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

 जालना जजल्ह्यातील राष्ट्रीय महामागश क्र. ७५२ आय वर वाटूर र्ाटा ते चारठाणा या दरम्यानयाया 

२७ जक.मी. अंतरायाया जसमेंट रतीत्यायाया कामासाठी कें द्र र्ासनान े जदनांक ३१/०३/२०२१ रोजी रुपये 

२२८.०० कोटीस मजंरुी जदली आह.े सदर कामाची रुपये १८१.६६ कोटी जकंमतीची  -जनजवदा प्रजसयेद 

करयायात आली होती. या  -जनजवदसे २१ कंत्राटदारांनी प्रजतसाद जदला होता.त्यापकैी छाननी अंती १७ 

कंत्राटदार पात्र झाले होते. त्याचंा आजथशक जलर्ार्ा उघडला असता R.B.GHODKE 

INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED यांचा दकेार रुपये ११०.०० कोटी (३९.४५ टक्के 

कमी) जनम्नतम (L-I) अस े असल्याच े आढळुन आले. त्यांच े जनन्मतम दराच े तीपष्टीकरण घेऊन मखु्य 

अजभयंता तथा प्रादजेर्क अजधकारी, पररवहन मंत्रालय, भारत सरकार यांनी जदनांक १०/११/२०२१ याया 

पत्रान्वये मजंरुी जदली आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) सदर प्रकरणी अधीक्षक अजभयतंा, दक्षता व गणु जनयंत्रण मडंळ,औरंगांाद यांचकेडून अहवाल 

मागजवयायात आला आह.े 

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

  

दवक्षण मुांबईतील िाहनतळामधील बेिायदेशीर पाविां ग शुल्ि िसूली बांद िरण्याबाबत 
 

  

(२६) * १४२७४ श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय मुख् यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) दजक्षण मुंं  तील नररमन पॉ न्ट येथील जमनालाल ंजाज मागश, गेट वे ऑर् इजंडया व कर् परेड 

येथील वाहनतळात “प ेॲयाड पाकश ” कंत्राटाची मदुत सपंल्यानतंरही ंेकायदरे्ीर पाजकां ग र्लु्क वसलूी सरुु 

असल्याच ेमाह ेएजप्रल, २०२२ याया पजहल्या आठवड्यात जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर वाहनतळामयेये दचुाकी पाजकां गच ेतासाला रुपये २० ते ५० तर चारचाकी वाहनांकडून 

तासाला रुपये १५० ते २०० पाजकां ग र्लु्क वसलू केले जात असल्यायाया तक्रारी वाहनधारकांनी केल्या 

आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेगैरप्रकारे पाजकां ग 

र्लु्क आकारणाऱयावर कारवा  करून ंेकायदा पाजकां ग र्लु्क वसलूी ंंद करयायांांत कोणती कायशवाही 

केली वा करयायात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.एिनाथ वशांदे : (१) “पाजकां ग र्लु्कातनू लटू” या मथळ्याखाली मदुत सपंल्यानतंरही ंेकायदरे्ीर 

पाजकां ग र्लु्क वसलुी सरुु असल्याची ंातमी जदनांक ०६/०४/२०२२ रोजीयाया तीथाजनक वतृ्तपत्रात प्रजसयेद 

झाली होती, अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(२) वाहनधारकाकंडून या तीवरुपायाया कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याच ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलका 

व गहृ जवभागान ेकळजवले आह.े 

(३) कुलांा येथील गेट वे ऑर् इजंडया यथेील पी.जे. रामचदंानी मागश व कर् परेड येथील एम.के. 

रोडवरील “प ेॲयाड पाकश ” ची मदुत जदनाकं ३० जनू, २०२२ रोजी सपंल्यान ेसयेया सदर जठकाणी मोर्त 

पाजकां ग आह.े सदर जठकाणी गतीतीवरील अजधकारी व अंमलदार यांची जनयजमत गतीत असते. सदर जठकाणी 

वाहन धारकांकडून कोणत्याही तीवरुपाच ेंेकायदरे्ीर पाजकां ग र्लु्क वसलुी होत नाही.  

 ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेसदर “प ेॲयाड पाकश ” ची मदुत माह ेमाचश ते जनू, २०२२ अर्ी वाढवनू 

जदली होती. त्यामळेु माह े एजप्रल, २०२२ मयेये सदर जठकाणी कायदरे्ीर “प े ॲयाड पाकश ” अजतीतत्वात   

होते.  

 तसचे, मरीन ड्रा व्ह वाहतकू जवभागातील जमनालाल ंजाज मागश येथे ंेकायदरे्ीर पाजकां ग र्लु्क 

वसलुी सरुु असल्यांांत जनदर्शनास आले नाही, अस ेगहृ जवभागान ेकळजवले आह.े  

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
 

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

  

आष्टी (शहीद) (वज.िधाव) येथील सामावजि िनीिरण विभागाच्या  

रोपिाटीिेतील मनरेगा िामाांमध्ये गैरप्रिार र्ाल्याबाबत 
 

 

  

(२७) * १४८३२ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.चांद्रशेखर 

बािनिुळे : सन्माननीय िने मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) वधाश जजल्ह्यातील आष्टी (र्हीद) येथील सामाजजक वनीकरण जवभागातंगशत रोपवाटीकेत मनरेगा 

कामांवर केवळ ५ मजरू काम करीत असताना मतीटरवर २५ मजरू दाखवनू गैरप्रकार झाल्याच े जदनाकं       

२७ एजप्रल, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन गैरप्रकार करणाऱ या संं ंजधत दोषी अजधकाऱ यांवर 

कोणती कारवा  केली वा करयायात यते आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

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

 सामाजजक वनीकरण जवभाग, वधाश अंतगशत आष्टी वनपररक्षेत्रातील जवठ्ठलापरू रोपवाटीकेत 

“मनरेगायाया कामावर पाच तर मतीटरवर दाखजवले पचंवीस मजरू” या मथळ्याची जदनांक २७/०४/२०२२ 

रोजी दजैनक लोकमत या वतृ्तपत्रात ंातमी प्रकाजर्त झाली होती. 

(२) वतृ्त पत्रातील प्रकाजर्त ंातमीयाया अनषुगंान ेसहाय्यक वनसरंक्षक (सामाजजक वनीकरण), वधाश यांयाया 

जदनांक २७/०६/२०२२ रोजीयाया चौकर्ी अहवालानसुार तसचे वनसरंक्षक, सामाजजक वनीकरण, नागपरू 

यांयाया जदनांक १०/०८/२०२२ रोजीयाया चौकर्ी अहवालानसुार, वतृ्तपत्रात नमदू आरोपांयाया सदंभाशत 
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गंभीर व जनयमंाह्य ंांी झाल्याच ेसकृतदर्शनी जनदर्शनास आले नाही. तसचे सदर रोपवाटीकेत मनरेगा 

कामांवर केवळ ५ मजरू काम क रीत असताना मतीटरवर २५ मजरू दाखवनू गैरप्रकार झाल्याच ेचौकर्ीअंती 

आढळून आलेले नाही.  

(३) प्रश्नच उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

निी मुांबईतील वसडिो आवण एमआयडीसीच्या मोिळ्या भूखांडािर बेिायदेशीरररत्या 

नसवरी (रोपिाटीिा) व्यिसाय सुरु असल्याबाबत 
 

  

(२८) * १३७९६ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊफव  भाई वगरिर, 

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

सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नवी मुंं  तील जसडको आजण एमआयडीसीयाया कोट्यवधी रुपये जकंमतीयाया मोकळ्या भखूंडावर नवी 

मुंं   र्हरातील नरेुळ, ंेलापरू आजटशतीट जव्हलेज, सारसोळे गाव, वार्ी, कोपरखैरणे, घणसोली, कोपरी, 

ऐरोली इ. वाहतकुीयाया मागाशवरील मोक्यायाया जठकाणी तसचे औद्योजगक क्षेत्रातील मोक्यायाया भखूंडावर 

नसशरी (रोपवाटीका) व्यवसाय ंेकायदरे्ीरररत्या सरुु असल्याच े माह े एजप्रल, २०२२ याया र्वेटयाया 

आठवड्यात जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नवी मुंं   र्हरात जवजवध प्रकारयाया गोदामासाठी चौ.रु्ट दरान े माजसक भखूंड भाडे 

आकारयायात येत,े त्यानसुार नसशरी व्यावसाजयकांकडून भखूंड भाडे आकारयायाकडे जसडको एमआयडीसी 

आजण महानगरपाजलका प्रर्ासनान ेदलुशक्ष करयायाची कारणे काय आहते, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली वा करयायात यते आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

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

 नवी मुंं   जसडको क्षेत्रातील नरेुळ, ंेलापरू आजटशतीट जव्हलेज, सारसोळे गाव, वार्ी, कोपरखैरण,े 

घणसोली, कोपर, ऐरोली इ. जवभागात उयाच जवद्यतु वाजहनीखालील मोकळ्या जागा तात्परुत्या तीवरुपात 

नोंदणीकृत सतंीथांना नसशरी (रोपवाजटका) व्यवसाय करयायासाठी जसडकोकडून भाडेतत्त्चावर वाटप करयायाचा 

जनणशय जसडको सचंालक मडंळाचा ठराव क्र.८००४ जदनांक २७/०८/१९९९ अन्वये घयेायात आला आह.े 

 या भखूंडावर सतंीथेकडून ंेरोजगार व जनराधार मजहला उपजीजवकेच े साधन म्हणनू रोपवाजटका 

व्यवसाय व रोप जवक्रीचा व्यवसाय करतात. 

(३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

 

बाशीटािळी (वज.अिोला) शहराची पाणी टांचाई दूर िरण्याबाबत 

 
  

(२९) * १४४१४ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण : सन्माननीय मुख् यमां्ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) ंार् टाकळी (ता.ंार् टाकळी, जज.अकोला) र्हराला जदनाकं २४ माचश, २०२२ रोजी पाणीपरुवठा 

करयायाकरीता योजना मजंरू करयायात येवनूही र्हरात पाणी टंचा ची पररजतीथती जनमाशण झाली आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पाणीपरुवठा योजना मजंरू झाल्यानतंर र्ासन जनणशयानसुार नगरपचंायतीला योजनचेी 

प्रजक्रया पणूश करयायाची जंांदारी दयेायात आली असनू ५६ जदवसांचा कालावधी होऊनही जनजवदा 

काढयायात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी नगरपचंायतच ेनगरसवेक व नगरसजेवका यांनी मजंूर पाणीपरुवठा योजनचेा 

जनधी परत जाऊ नये याकरीता नगरायेयक्ष व मखु्याजधकारी यांना जनवेदन जदले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेमजंरू पाणीपरुवठा 

योजनचेी अंमलंजावणी करयायाकडे दलुशक्ष करणाऱया दोषी अजधकारी/कमशचारी यांचवेर कारवा  करुन 

पाणीपरुवठा योजना कायाशजन्वत करुन पाणी टंचा  दरू करयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात 

येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) नाही. 

 ंार् टाकळी र्हरात पाणीटंचा  सदृश्य पररजतीथती जनमाशण झालेली नाही. र्हरातील अजतीतत्वात 

असलेल्या हातपपं व तात्परुती पाणीपरुवठा योजनदे्वारे र्हरात सरुळीत पाणीपरुवठा सरुु आह.े 

(२) होय. 

 महाराष्ट्र सवुणश जयंती नगरोत्थान महाजभयानांतगशत ंार् टाकळी र्हरायाया पाणीपरुवठा प्रकल्पास 

जदनांक २४ माचश, २०२२ रोजी प्रर्ासकीय मजंरुी प्रदान करयायात आलेली आह.े 

 तथाजप, जदनांक ३० जनू, २०२२ रोजीयाया ंार् टाकळी नगरपचंायतीयाया सवशसाधारण सभेयाया 

ठरावास अनसुरून महाराष्ट्र जीवन प्राजधकरणायाया सधुाररत दरसचूीनसुार तांजत्रक मान्यतेतीतव प्रतीताव 

महाराष्ट्र जीवन प्राजधकरणाकडे सादर करयायात आलेला आह ेव सधुाररत तांजत्रक मान्यता प्राप्त होताच सदर 

प्रतीताव सधुाररत प्रर्ासकीय मान्यतेतीतव र्ासनाकडे सादर करयायाच े ंार् टाकळी नगरपचंायत याचं े

जनयोजन आह.े 

(३) होय. 

 सदर जवषयायाया अनषुगंान े जदनांक २० म,े २०२२ रोजी ंार् टाकळी नगरपचंायतमधील काही 

नगरसवेकांनी नगरपचंायत कायाशलयास जनवेदन जदले आह.े 

(४) नाही. 

 ंार् टाकळी नगरपचंायत मार्श त पाणीपरुवठा प्रकल्पास महाराष्ट्र जीवन प्राजधकरणाची सधुाररत 

तांजत्रक मान्यता घेयायाची कायशवाही सरुु असल्यान ेसदर प्रकरणी कुठल्याही प्रकारची पाणीपरुवठा योजनचेी 

अंमलंजावणी करयायाकडे दलुशक्ष केल्याच ेजदसनू येत नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
 

----------------- 
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बृहन्मुांबई महानगरपावलिेच्या रुग्णालयाांमधील टनेल लााँण् रीच्या िां ्ाटात 

 गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
 

  

(३०) * १३९३८ श्री.विजय ऊफव  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड, श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया रुग्णांलयामधील कपडे धयुायासाठी उभारयायात येणाऱया रुपये १६० 

कोटींयाया टनले लााँया ड्री प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप तीथाजनक लोकप्रजतजनधींनी र्ासनाकडे माह े

एजप्रल, २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान केला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, कोणतेही तंत्रज्ञान, टेक्नीकल तीपजेसजर्केर्न जकंवा अनभुव याजवषयी कुठलीही एकसतु्रता 

नसतानाही जवजर्ष्ट कंत्राटदाराला र्ायदा होयायाकरीता कंत्राट दयेायात आले आह,े सदरहू कंत्राट दतेाना 

ंहृन्मुंं   महानगरपाजलका आजण सीव्हीसीयाया मागशदर्शक तत्वानसुार संं ंजधत कामाचा अनभुव नसताना 

तसचे मागशदर्शक तत्वाचं ेउल्लंघन करुन खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱया आजण जवदरे्ातील कंपन्यांचा मागश 

सकुर करयायाकरीता कंत्राट दयेायात आल्याच ेजनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी आयकु्त, ंहृन्मुंं   महानगरपाजलका यांना तीथाजनक लोकप्रजतजनधींनी जदलेल्या 

जनवेदनात टनले लााँया ड्रीच ेकंत्राट काढयायासाठी महानगरपाजलकेयाया एका अजधकाऱयान ेरुपये १६ कोटींची 

रक्कम तीवीकारली असल्याच े नमदू केले असनू ज्या रुग्णालयांयाया आवारात टनले लााँया ड्री उभारयायाच े

प्रतीताजवत आह ेते क्षयरोगाच ेरुग्णालय आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े टनले लााँया ड्री 

प्रकल्पात गैरव्यवहार करणाऱया महानगरपाजलकेयाया संं ंजधत दोषी अजधकारी व कमशचाऱयांवर कोणती 

कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) अर्ा आर्याच ेतीथाजनक लोकप्रजतजनधींच ेजनवेदन प्राप्त झाले आह ेअस ेंहृन्मुंं   

महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(२) ह े खरे नाही. सदर कामाची जनजवदा सीव्हीसी मागशदर्शक तत्वांनसुार यांजत्रक व जवद्यतु कामकाजाच े

अनभुव असलेल्या कंत्राटदाराकडून मागजवली आह,े अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(३) टनले लॉयाड्रीच ेकंत्राट काढयायासाठी रुपये १६ कोटीची रक्कम जतीवकारली, ह ेखरे नाही. 

 तसचे, सदर प्रकल्प क्षयरोग रुग्णालयातील उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जागते उभारयायाच े

प्रतीताजवले होते. तथाजप, टनले लॉयाड्री प्रकल्पाची जनजवदा जागेअभावी रद्द करयायात आली आह,े अस े

ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(४) व (५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
 

 

----------------- 
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निी मुांबई महानगरपावलिा शाळेच्या मुख्याध्यापिाांनी विद्यार्थयाांच्या बाँि खात्यात  

वनधी वितररत िेला नसल्याबाबत 
  

(३१) * १४७१४ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) कोरोना महामारीयाया काळात महानगरपाजलका र्ाळेतील जवद्यार्थयाांना ऑनला न जर्क्षण घेता याव े

यासाठी, नवी मुंं   महानगरपाजलका प्रर्ासनान ेप्रत्येक जवद्यार्थयाशयाया ांँक खात्यात रुपये एक हजार जमा 

केले होत,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रंाळे येथील आंं ेडकर नगरमधील महानगरपाजलका र्ाळेतील समुारे दोन हजार 

जवद्यार्थयाांना तेथील मखु्यायेयापकांनी ांँकेच े पासंकु जदले नसल्यान े महानगरपाजलकेकडून मोंा ल 

ररचाजशसाठी आलेले रुपये २० लाख जवद्यार्थयाांयाया ंाँक खात्यात जवनावापर पडून असल्याच े जदनांक       

२३ एजप्रल, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास जनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नवी मुंं   महानगरपाजलका र्ाळेयाया मखु्यायेयापकांनी जवद्यार्थयाांच ेरुपये २० लाख रखडून 

ठेवल्याप्रकरणी सदर मखु्यायेयापकांजवरुयेद कारवा  करयायाची मागणी जवद्याथ  व पालकवगश तसचे 

लोकप्रजतजनधी यांनी आयकु्त, नवी मुंं   महानगरपाजलका यांचकेडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेदोषींवर कोणती 

कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

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

 राज्यात कोजवड-१९ याया प्रसारामळेु लाग ू केलेल्या सचंारंंदीयाया काळात, अयेययन-अयेयापन 

प्रजक्रया ऑनला न पयेदतीन ेसरुू राहयायासाठी “लजनांग रॉम होम” ही सकंल्पना र्ासनान ेसचुजवली होती. 

 त्याअंतगशत सन २०२१-२२ या वषाशत जवद्यार्थयाांच ेर्कै्षजणक नकुसान होऊ नये म्हणून ऑनला न 

जर्क्षणासाठी इटंरनटे सजुवधा पकेॅज उपलब्ध करून दयेायासाठी नवी मुंं   महानगरपाजलकेन ेजवद्यार्थयाांयाया 

ंाँक खात्यावर प्रत्येकी रूपय े१०००/- वगश केले होते. 

 त्याअनषुगंान े र्ाळेतील २१२३ जवद्यार्थयाांसाठी रुपये २१,२३,०००/- रक्कम ंाँक खात्यात जमा 

करयायात आली होती. 

(२) ऑनला न जर्क्षणासाठी मोंा ल ररचाजश करून त्यात इटंरनटे पकेॅज उपलब्ध करून दयेायासाठी 

जवद्यार्थयाांच ेपालक यायंाया खात्यावर रक्कम जमा करयायात आली होती. 

 तथाजप, अनके जवद्यार्थयाांयाया ंाँक खात्याच ेKYC अद्ययावत नसल्यान ेतसचे, ंहुतांर् जवद्याथ  

अल्प उत्पन्न गटातील असल्यान,े त्यायंाया ांँक खात्यावर कमी व्यवहार होत असल्यान,े त्यांची ांँक खाती 

Inactive झाली होती. त्यामळेु जवद्यार्थयाांना या योजनचेा लाभ दयेायासाठी या तांजत्रक ंांींमळेु अडचणी 

येऊ नये यासाठी व जवद्यार्थयाांयाया ांँक खात्यावर रक्कम जमा झाली जकंवा नाही याची र्हाजनर्ा 

करयायासाठी जवद्यार्थयाांच ेपासंकु जमा करयायात आले होते. 

 सदर पासंकु तांजत्रक अडचणी सोडजवल्यानतंर अद्ययावत करून जवद्याथ /पालकांना परत 

करयायात आले आहते, ही वतीतजुतीथती आह.े 
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(३) अर्ा आर्याची तक्रार मा.लोकप्रजतजनधींकडून नवी मुंं   महानगरपाजलकेस प्राप्त झाली आह.े 

(४) लोकप्रजतजनधी यांचकेडील प्राप्त तक्रारीयाया अनषुगंान े जर्क्षणाजधकारी, नवी मुंं   महानगरपाजलका 

यांनी संं ंजधत र्ाळेस प्रत्यक्ष भेट दऊेन चौकर्ी केली. अन्य अडचणी सोडवनू जमा केलेले जवद्यार्थयाांच े

पासंकु KYC अद्ययावत करून संं ंजधत जवद्यार्थयाांयाया पालकांना परत करयायात आलेले आहते. 

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

  

ठाणे महानगरपावलिेने स्माटव वसटी योजनेंतगवतचा प्रिल्प िायाववन्ित  

होण्यापिूीच ठेिेदाराला देयि अदा िेल्याबाबत 

 
  

(३२) * १३८२७ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय मुख् यमा्ं ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ठाणे महानगरपाजलकेन े तीमाटश जसटी योजनेंतगशत टीएमटी प्रवार्ांना ंसची अचकू माजहती जमळावी, 

यासाठी सरुु करयायात येणारा आयटीएस (इटेंजलजंट रान्सपोटश मनॅजेमेंट जसतीटम) प्रकल्प कायाशजन्वत 

होयायापवू च ठेकेदाराला रुपये चार कोटींपकैी रुपये दोन कोटींच ेदयेक अदा केल्याच ेमाह ेएजप्रल, २०२२ 

मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, टीएमटीयाया ंस थांब्यावरुन ६८ एल डी मॉजनटरची चोरी झाली आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्प सरुु होयायापवू च कंत्राटदाराला दयेके अदा करयायाची कारणे काय आहते, 

(४) असल्यास, ठाणे महानगरपाजलकेन ेतीमाटश जसटी योजनेंतगशत सरुु करयायात येणारा आयटीएस (इटेंजलजंट 

रान्सपोटश मनॅजेमेंट जसतीटम) प्रकल्प कायाशजन्वत होयायापवू च ठेकेदाराला दयेक अदा करयायात 

आल्याप्रकरणाची र्ासनान ेचौकर्ी करुन दोषीवर कोणती कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१), (२) व (३) ठाणे महानगरपाजलकेमार्श त रांजवयायात येणाऱया आयटीएस 

(इटेंजलजंट रान्सपोटश मनॅजेमेंट जसतीटम) प्रकल्पायाया जनजवदतेील अटीं व र्त नंसुार प्रकल्पायाया एकूण ८ 

टप्प्यांपकैी पजहल्या ४ टप्प्याचं ेकाम जवजह त मदुतीत पणूश केल्यामळेु सदर झालेल्या कामाकरीता जनजवदनेसुार 

अनजेु्ञय असलेल्या रकमचे ेदयेक रुपये २.६५ कोटी अदा करयायात आले आह.े 

 टीएमसी ंस थांब्यांवर ठेकेदारान े कोजवड-१९ टाळेंंदीपवू  लावलेले एल डी जटव्हींपकैी काही 

एल डी जटव्ही ंस थाबं्यांवर नसल्याच े सवेक्षणादरम्यान जनदर्शनास आले. सदर एल डी जटव्हीचा तांा 

ठाणे तीमाटश जसटी जलजमटेडला दयेायापवू  ही ंां जनदर्शनास आल्यामळेु सदर एल डी जटव्ही ंसवनू 

दयेायांांत ठेकेदारास कळजवयायात आले आह.े 

 सदर प्रकल्पायाया जनजवदतेील अटीं व र्त नंसुार ठेकेदारास दयेक अदा करयायात आले आह.े 

(४) व (५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

----------------- 
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नागपूर महानगरपावलिेतील स्टेशनरी खरेदीत र्ालेल्या गैरव्यिहाराची  

चौिशी िरण्याबाबत 
 

  

(३३) * १४९५७ श्री.अवभवजत िांजारी : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२३२१ ला वदनाांि ५ माचव, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख् यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नागपरू महानगरपाजलकेत तीटेर्नरी खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याच े माह े जानवेारी, २०२२ मयेये वा 

त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहारप्रकरणी महानगरपाजलकेयाया महासभेमार्श त महाराष्ट्र महानगरपाजलका 

अजधजनयमातील कलम ३० अन्वये सत्तापक्ष नतेा यांयाया अयेयक्षतखेाली सजमती गठीत करयायात आली 

आह,े सदर सजमतीची चौकर्ी पणूश झाली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े या प्रकरणातील दोषींवर 

कोणती कारवा  केली वा करयायात यते आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े नागपरू महानगरपाजलकेयाया सत्तापक्ष नतेा यांयाया अयेयक्षतेखाली सजमती गठीत करयायात 

आली होती. सदर सजमतीन े चौकर्ीचा प्राथजमक अहवाल नागपरू महानगरपाजलकेयाया जदनांक 

०२/०३/२०२२ रोजीयाया सवशसाधारण सभेपढेु सादर केला आह.े  

 सदर प्रकरणी दोषी कमशचाऱयांवर पोलीस तीटेर्न, नागपरू येथे गनु्हा क्र.०५३७/२०२१, जदनांक 

१५/१२/२०२१ कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, भा.द.ंजव. ३४ अंतगशत गनु्हा दाखल करयायात आला 

असनू ५ कमशचाऱयांना अटक करयायात आली आह.े सद्य:जतीथतीत आजथशक गनु्ह ेर्ाखेमार्श त पढुील तपास 

करयायात येत आह.े पोलीस जवभागाव्दारे मा.न्यायालयात सदर प्रकरणी जदनाकं २८/०४/२०२२ रोजी 

दोषारोप पत्र दाखल करयायात आले आह.े 

 संं ंजधत वैद्यकीय आरोग्य अजधकारी यांयाया अजधग्रहीत केलेल्या सवेा जदनांक १५/०२/२०२२ 

रोजी सपंषु्टात आणनू त्यांना त्यांयाया मळू जवभागात परत पाठजवयायात आले आह.े 

 सदर गैरव्यवहार प्रकरणात ७ कमशचाऱयांना जनलंजंत करयायात आले आह.े तसचे जनलंजंत 

कमशचाऱयांसह एकूण १९ अजधकारी / कमशचारी यायंायाजवरुयेद जवभागीय चौकर्ीची कायशवाही सरूू      

आह.े 

 सदर प्रकरणात एकाच प्रकारची काम ेजवजवध लेखाजर्षाांतगशत करयायात आली जकंवा कस ेयांांत 

लेखा पररक्षण जकंवा Local Fund Audit करयायाकरीता सचंालक, सचंालनालय तीथाजनक जनधी लेखा 

पररक्षक महाराष्ट्र राज्य यांचा अहवाल घेयायात यते आह.े 

 तसचे संं ंजधत एकूण ६ दोषी कंत्राटदार र्मश / परुवठादार यांना काळ्या यादीत टाकयायात आलेले 

आह.े 

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
 

----------------- 
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यितमाळ शहरातील अमृत अवभयानाांतगवतच्या पाणीपरुिठा 

 योजनेचे िाम पूणव िरण्याबाबत 
 

  

(३४) * १४५१५ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील   

काय :- 

(१) यवतमाळ जजल्ह्यात सन २०१७ याया अमतृ योजनेंतगशत यवतमाळवासीयांना ेंंंळा योजनचे े पाणी 

उपलब्ध झाले नसल्याच ेमाह ेजनू, २०२२ मयेये वा त्यासमुारास जनदर्शनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मखु्य सतंलुन तीनही टाक्यांच ेकाम (एमंीआर) तसचे लहान सोळा टाक्यांचहेी ंांधकाम 

पणूश झाले असनू तेथील पा पला नच ेकाम पणूश होवनूही अदयाप यवतमाळ जजल्ह्यास पाणी उपलब्ध होत 

नसल्यामळेु तीव्र पाणी टंचा  जनमाशण झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन अमतृ योजनचे े जर्ल्लक काम पणूश करून 

यवतमाळवासीयांना पाणी उपलब्ध करून दयेायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात यते आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) नाही. 

 कें द्र र्ासन परुतीकृत अमतृ अजभयानातंगशत यवतमाळ र्हर पाणीपरुवठा प्रकल्पास प्रर्ासकीय 

मजंरुी प्रदान करयायात आलेली आह.े 

 सदर प्रकल्पांतगशत ेंंंळा धरण उद्भवातनू यवतमाळ र्हरातील कायाशलय पररसर झोन, दडाश नगर 

झोन व वाघापरू टेकडी झोन या तीन झोनमयेये पाणीपरुवठा करयायात येत आह.े 

(२) नाही. 

 सदर अजभयानांतगशत यवतमाळ र्हर पाणीपरुवठा प्रकल्पातील तीन मखु्य सतंलुन टाक्या 

(एमंीआर), सोळा लहान टाक्यांच े व त्या अंतगशत अंथरलेल्या पा पला नच े काम पणूश झाले             

आह.े 

 माह े म े पासनू महाराष्ट्र राज्य जवद्यतु महामडंळायाया (एमएस ंी) तांजत्रक जंघाडामळेु पाणी 

जवतरणाच ेजनयोजन जवतीकळीत झाले होते. परंत,ु सद्य:जतीथतीत र्हराचा पाणीपरुवठा पवूशवत झालेला असनू 

दर चार जदवसांनी र्हरास पाणीपरुवठा करयायात येत आह.े तसचे, सदर पाणीपरुवठा प्रकल्पाच ेकाम पणूश 

झाल्यानतंर जनयजमत पाणीपरुवठा करयायाच ेजनयोजन आह.े  

(३) व (४) यवतमाळ र्हर पाणीपरुवठा प्रकल्पाच ेकायाशदरे् माह े एजप्रल, २०१७ मयेये दयेायात आलेले 

असनू सद्य:जतीथतीस प्रकल्पाची भौजतक प्रगती ९५ % झालेली असनू सदर प्रकल्पाच ेकाम जवजहत मदुतीत 

पणूश न झाल्यामळेु महाराष्ट्र जीवन प्राजधकरणामार्श त कंत्राटदारावर दडंात्मक कायशवाही प्रतीताजवत करयायात 

आलेली आह.े परंत,ु कंत्राटदारान े मा.उयाच न्यायालयातनू अंतररम जदलासा प्राप्त करून घेतला आह.े 

त्यामळेु, दडंाची रक्कम वसलु करता आलेली नाही. सदर प्रकल्पाच ेकाम ऑगतीट, २०२२ अखेर पयांत पणूश 

करून र्हरास सरुळीत पाणीपरुवठा करयायाच ेजनयोजन आह.े 

 
----------------- 
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वसडिोसाठी जमीन हस्ताांतरण िरताना िाटप र्ालेल्या सिव भूखांडाांची चौिशी िरणेबाबत 
 

  

(३५) * १४४५१ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) र्ासन जनणशयानसुार जसडकोसाठी जमीन हतीतांतरणयाया ंदल्यात र्तेकऱ यांना १२.५% प्लॉट दयेायात 

येतात, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मागील पाच वषाशत उलवे, द्रोणाजगरी, पषु्ट्पकनगर इ. १२.५% व २२.५०% नसुार प्लॉटच े

वाटप करताना अजनयजमत व पात्रतेपके्षा जातीत क्षेत्रर्ळायाया प्लॉटच ेवाटप गैरमागाशन ेकरयायात आले आहे, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेमागील पाच वषाशमयेये वाटप झालेल्या सवश भखूंडाची चौकर्ी केली 

आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े जंांदार अजधकारी व लाभधारकांवर कोणती कारवा  केली वा 

करयायात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय. 

 नवी मुंं   प्रकल्पासाठी सपंाजदत करयायात आलेल्या जजमनीयाया क्षेत्रायाया प्रमाणात १२.५% 

जवकजस त भखूंड वाटपासदंभाशत र्ासन जनणशय जदनांक ६/०३/१९९० व जदनांक २८/१०/१९९४ अन्वये 

धोरण जनजित करयायात आले आह.े तसचे नवी मुंं   आतंरराष्ट्रीय जवमानतळ प्रकल्पायाया भसूपंादनास 

चालना जमळयायायाया दृजष्टन ेसपंाजदत जजमनीयाया क्षेत्रायाया प्रमाणात २२.५% जवकजस त भखूंड वाटपासदंभाशत 

र्ासन जनणशय जदनांक २८/०२/२०१८ अन्वये धोरण जनजित करयायात आले आह.े  

(२) प्रकल्पग्रतीत र्तेकऱयाचंी भखूंडाची पात्रता जनधाशररत करुन र्ासन जनणशयांतील तरतदूीनसूार जसडको 

सचंालक मडंळासमोर सगंणकीय सोडतीद्वारे भखूंडाच ेइरादापत्र दयेायात येते. तद्नतंर आवश्यक कागदपत्रांची 

पतूशता केल्यानतंर सदर भखूंडायाया वाटपाची कायशवाही करयायात यतेे. 

(३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही.  
----------------- 

  

मुांबईतील इमारतींमध्ये अवग्नसुरक्षा उपायाांची अांमलबजािणी न िरणाऱ्या इमारतींिर 

िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३६) * १४१६१ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ६९९४ ला वदनाांि ३ माचव, 

२०२१ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील     

काय :- 

(१) मुंं  तील अजग्नर्मन दलान ेमाह ेनोव्हेंं र, २०२१ ते एजप्रल, २०२२ या कालावधीत ३२९ इमारतींची 

तपासणी केली असनू सदर तपासणीत १५९ इमारतींमयेये अजग्नसरुक्षा उपायांची अंमलंजावणी झाली 

नसल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े अजग्नसरुक्षा 

उपायांची अंमलंजावणी न केलेल्या इमारतीजवरुयेद कोणती कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया अजग्नर्मन जवभागान े माह े नोव्हेंं र, २०२१ ते 

एजप्रल, २०२२ या कालावधीत ३४६ इमारतींची तपासणी केली असनू, सदर तपासणीत ६० इमारतींमयेये 

अजग्नसरुक्षा उपाययोजनांची अंमलंजावणी झाल्याच े व २८६ इमारतींमयेये अजग्नसरुक्षा उपाययोजनांची 

अंमलंजावणी झाली नसल्याच ेजनदर्शनास आले आह,े अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(२) अजग्नसरुक्षा उपाययोजनांची अंमलंजावणी न केलेल्या सदर २८६ इमारतींजवरुयेद ंहृन्मुंं   

महानगरपाजलकेमार्श त खालीलप्रमाणे कारवा  करयायात आली/येत आह:े-  

• २५६ इमारतींमधील अजग्नसरुक्षा उपाययोजनांची पतूशता जवजहत कालावधीत करयायात आली 

आह.े 

• २५ इमारतींना जदलेल्या नोटीसचा कालावधी अद्यापपयांत पणूश झालेला नाही. 

• ५ इमारतींजवरुयेद महाराष्ट्र आग प्रजतंंधक व जीव सरंक्षक उपाययोजना अजधजनयम, २००६ 

मधील कलम ३६ नसुार जर्क्षा व दडंात्मक कारवा ची प्रजक्रया करयायात येत आह.े 

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

बृहन्मुांबई महानगरपावलिेच्या रस्त्याांिरील िाहतूि सुविधा अांतगवत वदशा फलिाच्या 

वनविदा प्रवक्रयेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
 

  

(३७) * १४०६२ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया रतीत्यांवर वाहतकू सजुवधा अंतगशत जदर्ा र्लकावर रुपये १५० कोटींयाया 

जनजवदा काढयायात येणार असल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आहे, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर जनजवदा प्रजकयते पाजलका अजधकाऱयांनी कंत्राटदारारं्ी सगंनमत करुन मज तील 

कंत्राटदारालाच सदर कंत्राट दयेायात आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, माजहती अजधकार कायशकते यांनी सदर काम वाडश तीतरावर केल्यास महानगरपाजलकेच ेरुपय े

७५ कोटी जर्ल्लक राहतील (वाचतील) अस ेजनवेदन मा.मखु्यमतं्री व आयकु्त, ंहृन्मुंं   महानगरपाजलका 

यांना जदले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े ंहृन्मुंं   

महानगरपाजलकेयाया रतीत्यावंरील वाहतकू सजुवधा अंतगशत जदर्ा र्लकायाया जनजवदा प्रजक्रयेत गैरव्यवहार 

करणाऱया दोषी अजधकारी व कमशचाऱयांवर कोणती कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) सदर जनजवदचेी ंोली प्रजक्रया अद्याजप प्रगतीपथावर आह.े संं, मज तील कंत्राटदाराला काम दयेायाचा 

प्रश्न उद ्भवत नाही अस,े ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(३) माजहती अजधकार कायशकते यांनी जदलेले जनवेदन ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेस जदनांक २५/०४/२०२२ 

रोजी प्राप्त झाले आह.े 
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 तथाजप, सदर काम प्रभाग तीतरावर केल्यास ७५ कोटी रुपयांची ंचत हो ल, ह े खरे नाही अस े

ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(४) सदर जनजवदा प्रजक्रया अद्याप सरुु असनू, सदर जनजवदचेी जवक्री जदनांक ०५/०७/२०२२ पयांत सरुु आह.े 

सदर  -जनजवदा प्रजक्रया प्रगतीपथावर असनू ती सपंणूशपणे ऑनला न पयेदतीन ेरांजवयायात येत असल्यामळेु 

सदर प्रजक्रयेत कोणताही मानवी हतीतक्षेप होणे र्क्य नाही. यातीतव, ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया संं ंजधत 

अजधकारी/कमशचाऱयांवर कारवा  करयायाचा प्रश्न उद ्भवत नाही अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवल े

आह.े 

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

  

मुांबईतील भटक्या श्वानाांपासून नागररिाांच्या सुरके्षसांदभावत उपाययोजना िरण्याबाबत 
 

  

(३८) * १४२६९ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मुख् यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ंहृन्मुंं   महानगरपाजलका क्षेत्रात भटक्या श्वानांची सखं्या तीन लाख इतकी असनू मागील ४ वषाशत 

तीन लाखाहून अजधक नागररकांना श्वानांनी चावा घेतल्याची नोंद असल्यामळेु नागररकांयाया सरुक्षेसदंभाांत 

महानगरपाजलकेची यंत्रणा अपरुी पडत आह,े त्यामळेु र्ालेय जवद्याथ , कामगार तसचे रात्रपाळी करुन येणारे 

नागररकांयाया सरुक्षा व आरोग्याची समतीया जनमाशण झाली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुंं  तील भटक्या श्वानाचंा ंंदोंतीत करयायासाठी डॉग तीवाडची सखं्याही अपरुी पडत 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेमुंं  तील भटक्या 

श्वानांपासनू नागररकांयाया सरुक्षेसदंभाशत उपाययोजना करयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात यते 

आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ंहृन्मुंं   महानगरपाजलका क्षते्रात सन २०१८ ते माह ेमे, २०२२ पयांत श्वानांनी 

चावा घतेल्यायाया ३,०७,६५२ इतक्या नोंदी आहते. 

 तथाजप, श्वानांनी चावा घेतल्यायाया पिात रेंीज लसीकरण ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया १४७ 

लसीकरण कें द्रांवर करयायात येते. 

 ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेमार्श त भटक्या श्वानांची जनज शंजीकरण कें द्र े वाढजवयायासदंभाशत तीवारतीय 

अजभव्यक्ती मागजवयायात आल्या आहते. त्यामळेु जनज शंजीकरणाचा वेग वाढजवयायास मदत हो ल, अस े

ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(२) व (३) ंहृन्मुंं   महानगरपाजलका क्षेत्रातील भटक्या श्वानांची सखं्या जनयंजत्रत ठेवयायासाठी ंहृन्मुंं   

महानगरपाजलकेमार्श त सन १९९४ पासनू श्वान जनं जीकरण कायशक्रम रांजवयायात येत आह.े 

 सदर कायशक्रमांतगशत ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेमार्श त सन १९९४ ते माह ेम,े २०२२ पयांत एकूण 

३,८३,४२९ भटक्या श्वानांयाया जनं जीकरण र्स्त्रजक्रया करयायात आल्या आहते.  
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 तसचे, भटक्या श्वानायंाया तक्रारींयाया अनषुगंान ेकायशवाही करयायाकरीता ंहृन्मुंं   महानगरपाजलका 

क्षेत्रात श्वान जनयंत्रण जवभागांतगशत मजतीजद ंंदर, मलुुंड, वांद्र े व मालाड या जठकाणी श्वान अनजु्ञापन 

आतीथापना कायशरत आहते.  

 त्याचप्रमाण,े ंहृन्मुंं   महानगरपाजलका क्षेत्रातील भटक्या श्वानांच ेदरवष  रेंीज लसीकरण करण,े 

तसचे श्वान जनज शंजीकरण व रेंीज लसीकरण कायशक्रमांत अजधकाजधक सतंीथांचा सहभाग वाढजवयायाकरीता 

प्रयत्न सरुु असल्याच ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

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

  

यितमाळ शहरातील गेडामनगर पररसरातील अवतक्रमणे हटविण्याबाबत 
 

  

(३९) * १४८४४ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफव  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, 

डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस वसांह, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १३३७० ला वदनाांि २३ माचव, २०२२ रोजी 

वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) गेडामनगर, यवतमाळ (जज.यवतमाळ) पररसरात सव्ह े न.ं१०४/३ मधील ररकाम्या जागेमयेये श्री 

जवश्वकमाश गणेर् मजंदरायाया ंाजलूा अजतक्रमण करयायात आले असनू, वाढत्या अजतक्रमणांमळेु व 

गुंडजगरीमळेु मजंदर सजमतीला लोकोपयोगी उपक्रम रांजवयायास, सौंदय करण व इतर काम े करयायास 

अडथळा जनमाशण होत असल्याच ेजनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मजंदर सजमती व तीथाजनक रजहवार्ी यांनी संं ंजधत तहजसलदार, पोलीस अधीक्षक व 

नगरपररषद यांयायाकडे यांांत वारंवार तक्रार व पाठपरुावा करुनही अजतक्रमणे हटजवयायांांत कारवा  

करयायात आली नाही, तसच े मा.जवरोधी पक्षनतेे, महाराष्ट्र जवधानपररषद यांनी उपरोक्त पररसरातील 

अजतक्रमणे हटजवयायांांत जदनांक २ रे्िवुारी, २०२२ रोजी र्ासनाकडे पत्राद्वारे मागणी केली आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर खलु्या जागेत मजंदर, घरे व दकुाने ही जवनापरवानगी ंांधयायात आल्याच ेनगरपररषदने े

कळजवले असनू तसचे जनयमंाह्य व जवकास जनयंत्रण जनयमावलीर्ी जवसगंत आढळलेल्या ंांधकामांवर 

महाराष्ट्र प्रादजेर्क जनयोजन व नगररचना अजधजनयम, १९६६ अंतगशत कायशवाही करयायाच े जनदरे् दयेायात 

येवनूही कोणतीही कारवा  केली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, कारवा ची सद्य:जतीथती काय आह,े 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े अजतक्रमण े

हटजवयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) यवतमाळ र्हरातील गेडामनगर येथील नझलू र्ीट क्रमांक ३४, भखूंड क्रमांक ३, 

सव्ह ेनंं र १०४/३ सन १९७९ मयेये अकृजषक केले असनू त्यायाया अजभन्यास (ले-आऊट) मान्यतेनसुार 

१०,५०० तीके. रू्ट खलुी जागा सोडयायात आली. सदर खलु्या जागेवर जवश्वकमाश गणरे् मजंदर, ८ कयाची घरे 

व ४ पत्र्याची दकुान े असल्याच े जदसनू येते. सदर खलु्या जागते मजंदर, घरे व दकुान े ही जवनापरवानगी 

ंांधयायात आल्याच ेनगरपररषदने ेकळजवले आह.े 
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(२) ह ेखरे आह.े 

 तत्काजलन मा.जवरोधी पक्षनतेे, जवधानपररषद यांनी जदनाकं २ रे्िवुारी, २०२२ रोजीयाया पत्रान्वय े

अर्ी मागणी केल्याच ेजदसनू येते. 

(३) व (४) जवकास जनयतं्रण जनयमावलीमधील तरतदुीनसुार अजभन्यासातील खलु्या जागेत सदरची 

ंांधकाम ेअनजेु्ञय नसल्याच ेसकृतदर्शनी जदसनू येते. 

त्यानसुार ही ंां तपासनू जजल्हाजधकारी, यवतमाळ यांना चौकर्ी करुन चौकर्ीअतंी ही ंांधकाम े

जनयमंाह्य व जवकास जनयतं्रण जनयमावलीर्ी जवसगंत आढळल्यास महाराष्ट्र प्रादजेर्क जनयोजन व 

नगररचना अजधजनयम, १९६६ अंतगशत कायशवाही करयायाच ेजनदरे् दयेायात आले आहते. 

 यासदंभाशत सदरची अजतक्रमणे काढून पयाशयी व्यवतीथा करयायांांत नगरपररषदने े अजतक्रमण 

धारकांना सचूना जदल्याच े कळजवले असनू र्ासनायाया महसलू व वन जवभागाकडील पररपत्रक जदनाकं     

१० रे्िवुारी, २००१ नसुार अनजधकृत ंांधकाम े पावसाळ्यात म्हणजेच ३० सप्टेंंर पयांतयाया 

कालावधीमयेये तोडयायात यऊे नयेत, अस ेजनदरे् आहते. त्यानसुार पावसाळ्यानतंर मोजहम रांवनू सदरचे 

अजतक्रमण काढून घेयायाच ेनगरपररषदचे ेजनयोजन असल्याच ेनगरपररषद, यवतमाळ यानंी कळजवले आह.े 

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

  

पालघर वजल्यातील रस्त्याांच्या िामाांमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
 

  

(४०) * १४८५१ श्री.चांदूभाई पटेल : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम 

िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पालघर जजल्ह्यामयेये सावशजजनक ंाधंकाम जवभागान ेअजतीतत्वात नसलेल्या गावांमयेये रतीत्यांची काम े

केल्याच ेदाखवनू ंोगस दयेके काढून गैरव्यवहार केल्यायाया तक्रारी जर्वक्रांती सघंटनचे ेअयेयक्ष यांनी माह े

जानवेारी, २०२२ ते मे, २०२२ या कालावधीत र्ासनाकडे केल्या आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े गैरव्यवहार 

करणाऱया दोषींवर कोणती कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) व (२) होय. अधीक्षक अजभयंता, रायगड (सा.ंां.) मडंळ, नवी मुंं   यांयाया 

अयेयक्षतखेाली चौकर्ी सजमती तीथापन करयायात आली आह.े सदर सजमतीन े १८ गांवातील कामाचंी 

चौकर्ी केली असनू उवशररत गावांतील कामांची चौकर्ी सरुु आह.े प्राप्त १८ गावातील कामांयाया चौकर्ी 

अहवालायाया अनषुगंान े र्ासनाच े आजथशक नकुसान आजण अजनयजमततेस जंांदार अजधकाऱयांजवरुयेद 

जर्तीतभंगजवषयक कायशवाही करयायात येत आह.े 

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

मुांबईत पािसाळयापूिी नालेसफाई िरण्याबाबत 
 

  

(४१) * १४२७२ श्री.राजेश राठोड : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२४७२ ला वदनाांि १६ माचव, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख् यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मुंं  त पावसाळ्यापवू  नालेसर्ा  योग्यररत्या होत नसल्यान ेपरूपररजतीथती जनमाशण होत असल्याच ेमाह े

म,े २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेमार्श त करयायात आलेल्या नालेसर्ा याया कामातील भ्रष्टाचाराची 

लाचलचुपत जवभागामार्श त चौकर्ी करयायांांत तत्कालीन जवरोधी पक्षनतेा यांच ेजदनांक २२/०६/२०१५ 

रोजीयाया पत्राद्वारे मागणी केली आह,े याप्रकरणी जकती अजधकारी/कमशचारी दोषी आढळून आले आह,े 

त्यांचवेर कोणती कारवा  करयायात आली आह,े दोषी २० सवेाजनवतृ्त अपचारी कमशचाऱयांंांत त्यांयाया 

जनवतृ्ती वेतनातनू दडंात्मक जर्क्षेची कायशवाही पणूश झाली आह ेकाय,  

(३) असल्यास, मुंं  मधील परुजतीथती कमी करयायाकरीता जिमतीटोवॅड प्रकल्पांतगशत प्रगतीपथावर असलेली 

१३ काम े पणूश झाली आहते काय, जिमतीटोवॅड प्रकल्पांतगशत प्रतीताजवत एकूण ८ पजशन्य जल-उदचंन 

कें द्रापकैी ६ पजशन्य जल उदचंन कें द्रासाठी कंत्राटदाराची जनयकु्ती करयायाकरीता प्रगतीपथावर असलेली 

जनजवदा प्रजक्रया पणूश झाली आह े काय, तसचे मोगरा येथील पजशन्य जल-उदचंन कें द्रासाठी जागेयाया 

मालकींांत मा.न्यायालयायाया आदरे्ानसुार सवेक्षण व आराखडे तयार करयायाच ेप्रगतीपथावर असलेले 

काम पणूश झाले आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेनालेसर्ा याया 

कामामयेय ेगैरव्यवहार करणाऱया दोषींवर कारवा  करुन यावष  पावसाळ्यात परूपररजतीथती जनमाशण होव ूनये 

यासाठी मुंं  तील सवशच नाल्यामधील गाळ पावसाळ्यापवू  काढयायांांत तसचे गाळ काढयायाची काम े

योग्यररतीन े होयायांांत तसचे त्यांचवेर दखेरेख ठेवयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही, अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

(२) नालेसर्ा याया कंत्राटायाया अनषुगंान े प्राप्त झालेल्या तक्रारी जवचारात घेऊन सन २०१५ मयेये सदर 

कामकाजातील अजनयजमतांं ांत ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेमार्श ता प्राथजमक चौकर्ी करयायात आली व 

चौकर्ीअंती खालीलप्रमाणे कारवा  करयायात आली/येतआह:े- 

कंत्राटदारांवरील कारवा  

• नालेसर्ा याया ३२ कंत्राट कामांमधील २४ कंत्राटदारानंा कारणे दाखवा नोटीस ंजावयायात यऊेन, 

२४ कंत्राटदारांपकैी २० कंत्राटदारांना ७ वषाांकरीता व ४ कंत्राटदारांना ५ वषाांकरीता काळ्या यादीत 

समाजवष्ट करुन त्यांची नोंदणी जनलंजंत करयायात आली. 

• सदर ३२ कंत्राटासंं ंधी जनदर्शनास आलेल्या अजनयजमततांयाया अनषुगंान े एकूण २४ नालेसर्ा  

कंत्राटदारांसह संं ंजधत २ व्ही.टी.एस. कंत्राटदार व ८ वजनकाटा कंत्राटदार यांयायाजवरुयेद आजथशक 

गनु्ह ेजवभागाकडे गनु्हा नोंदजवयायात आला असनू, सद्य:जतीथतीत सदर प्रकरणी नालेसर्ा  कंत्राटदार, 

व्ही.टी.एस. कंत्राटदार, वजनकाटा कंत्राटदार अर्ा एकूण २५ कंत्राटदाराजंवरुयेद आजथशक गनु्ह े

जवभागामार्श त मा.अजतररक्त मखु्य महानगर दडंाजधकारी, ४७ वे न्यायालय, एतीप्लनडे, मुंं   यांयाया 

न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करयायात आले आह.े सदर प्रकरण न्यायप्रजवष्ट आह.े 
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अजधकारी/कमशचारी याचंवेरील कारवा  

• ंहृन्मुंं  तील पजशन्य जलवाजहन्यांमधील कचरा/ गाळसर्ा  तसचे नालेसर्ा याया कामकाजात 

आढळून आलेल्या अजनयजमततांयाया अनषुगंान े आयकु्त, ंहृन्मुंं   महानगरपाजलका यायंाया 

आदरे्ानसुार १४ कमशचाऱयानंा जनलंजंत करयायाच ेआदरे् जदले होते.  

• सदर १४ कमशचाऱयांपकैी १३ कमशचाऱयांना महानगरपाजलका सवेेतनू जनलंजंत करयायात आले व एक 

कमशचारी सवेाजनवतृ्त झालेला असल्यान ेत्याला महापाजलकेयाया सवेेतनू जनलंजंत करता आले नव्हते. 

• जनलंजंत करयायात आलेल्या १३ कमशचाऱयांपकैी एक अपचारी कमशचाऱयांांत वयायाया ५५ 

वषाांपढुील सवेासातत्य प्रर्ासनान े नाकारल्याची ंां लक्षात घेऊन मा.उयाच न्यायालयान े

त्यायायाजवरुयेद खात्यांतगशत चौकर्ी रद्द करयायांांत जनदरे् जदले. सदर जनणशयाजवरुयेद 

पनुजवशलोकनासाठी मा.उयाच न्यायालयात महानगरपाजलका प्रर्ासनामार्श त अजश सादर करयायात 

आला असता, मा.न्यायालयान े त्याचंा पवू चा जनणशय कायम ठेवल्यान े सदर कमशचाऱयाजवरुयेदची 

खात्यांतगशत चौकर्ी रद्द करयायात आली.  

• त्यानसुार पजहल्या टप्प्यात १३ व दसुऱया टप्प्यात ८० अर्ा एकूण ९३ अपचारी कमशचाऱयांवर 

सवांकष चौकर्ीची कारवा  पणूश करयायात आली असनू, एकूण ९० अपचारी कमशचाऱयांवर (२० 

सवेाजनवतृ्त कमशचाऱयांसह) दडंात्मक जर्क्षेच ेजर्क्षादरे् ंजाजवयायात आले आहते. उवशररत ३ अपचारी 

कमशचाऱयाचं े दरम्यानयाया कालावधीत जनधन झाले असल्यान े त्यांचें ांत दसुऱया टप्प्यात 

ंजाजवयायात आलेले दोषारोपपत्र वगळयायात आले आह.े 

• जर्क्षादरे् ंजाजवयायात आलेल्या एकूण ९० कमशचाऱयांपकैी पजहल्या टप्प्यात जनलंजंत करयायात 

आलेल्या ८ कमशचाऱयांनी जर्क्षादरे्ाजवरुयेद अपील अजश सादर केले असनू, सदर प्रकरणी दोन 

उपायकु्त यांची अजपलीय अजधकारी म्हणनू नमेणकू करयायात आली आह.े 

(३) जिमतीटोवॅड प्रकल्पांतगशत प्रगतीपथावर असलेली एकूण १३ काम े अद्याजप पणूश झालेली नसनू, ती 

प्रगतीपथावर आहते.  

 जिमतीटोवॅड प्रकल्पागंत शंत प्रतीताजवत एकूण ८ पजशन्य जलउदचंन कें द्रांपकैी ६ पजशन्य जल उदचंन 

कें द्र ेकायाशजन्वत झालेली आहते व उवशररत २ पजशन्य जल उदचंन कें द्रांपकैी माहुल येथील पजशन्य जल उदचंन 

कें द्र ंाधंयायासाठी कंत्राटदाराची नमेणकू करयायात आली असनू त्यासाठी जनयोजजत केलेल्या जागेच े

अजधग्रहण करयायाची प्रजक्रया पणूश झाल्यानतंर सदर कामायाया कंत्राटदारास ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेमार्श त 

इरादापत्र दयेायात यणेार आह.े 

 मोगरा येथील पजशन्य जल उदचंन कें द्रासाठी कंत्राटदाराची नमेणकू करयायात आली असनू, सवेक्षण 

व आराखडे या कामाकरीता अंर्त: कायाशदरे् दयेायात आला असनू, सदर काम ेप्रगतीपथावर आहते. सदर 

प्रकरणी पयाशवरण जवषयक मजंरुी प्राप्त झाल्यानतंर उदचंन कें द्र ंांधयायाकरीता कायाशदरे् दयेायात येणार 

असल्याच ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े  

(४) ंहृन्मुंं   महानगरपाजलका क्षेत्रातील पावसाळ्यापवू ची नालेसर्ा ची काम े पणूश करयायात आली 

असनू, नालेसर्ा याया कामात सजुनयोजन व पारदर्शकता यावी याकरीता सदर काम प्रगतीपथावर असताना 

त्याची तपर्ीलवार माजहती ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया सकेंततीथळावर उपलब्ध करुन दयेायात आली 

आह.े 
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 या वष  प्रत्यके नाल्यातील गाळ काढयायाच,े उचलयायाच े व वाहतकुीच े र्ोटो/जव्हडीओ 

पावसाळ्यापवू ची नालेसर्ा ची काम े प्रगतीपथावर असताना ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया 

सकेंततीथळावर उपलब्ध करुन दयेायात आले आहते.  

 तसचे, नाल्यातनू काढयायात येणारा गाळ भरुन क्षेपणभमूीयाया जठकाणी खाली करणाऱया वाहनांची 

वाहन रेकींग प्रणालीदखेील सकेंततीथळावर उपलब्ध करुन दयेायात आली आह.े त्यामळेु नागररक दखेील 

नालेसर्ा याया कामकाजावर दखेरेख ठेव ूर्कत आहते.  

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
 

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

अिोला वजल्यातील व्याळा ते बाळापूर दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामागावतील मुख्य रस्ता 

शेतिऱ्याांसाठी खुला िरुन देण्याबाबत 
 

  

(४२) * १४९३२ श्री.अमोल वमटिरी : सन्माननीय सािवजवनि बाांधिाम (सािवजवनि उपक्रम 

िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अकोला जजल्ह्यातील व्याळा ते ंाळापरू राष्ट्रीय महामागश चौपदरीकरणायाया कामात रतीत्यायाया दोन्ही 

ंाजलूा जभंत उभारयायात आल्यामळेु मखु्य रतीते ंंद होऊन र्तेकऱयांना र्तेामयेये वाहने, जनावरे नणेे 

अर्क्य झाल ेअसनू खररप हगंामात र्तेकऱयांना अनके समतीयांना सामोरे जावे लागणार आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेव्याळा ते ंाळापरू 

राष्ट्रीय महामागाशतील मखु्य रतीता र्तेकऱयांसाठी खलेु करुन दयेायांांत जकंवा पयाशयी उपाययोजना 

करयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(३) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) व (२) अमरावती जचखली चौपदरीकरणाच ेकाम कें द्र र्ासनायाया अखत्याररत 

असनू भारतीय राष्ट्रीय राजमागश प्राजधकरण यांचमेार्श त करयायात यते आह.े 

 प्रकल्प सचंालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमागश प्राजधकरण, अमरावती अंतगशत अकोला      

जजल्ह्यामयेय े

 १) अमरावती ते कुरणखेड जक.मी. १६६.०० ते जक.मी. २२०.०० 

 २) कुरणखेड ते र्ळेद जक.मी. २२०.०० ते जक.मी. २७०.०० 

 ३) र्ळेद ते नांदरुा जक.मी. २७०.०० ते जक.मी. ३१५.०० 

 या तीन प्रकल्पाच े काम सरुु असनू अकोला जजल्हयातंगशत या प्रकल्पाची लांंी १०१ जक.मी.   

आह.े 

 सदर तीन प्रकल्पामयेये करारनाम्यायाया तीकोपप्रमाणे अजधग्रहीत जमीनीयाया सरंक्षणासाठी सरंक्षण 

जभंत उभारयायात येत आह.े रतीत्यालगत र्तेकरी/प्रजतष्ठान े यांयाया र्ते परीसरामयेय े जाणे सो तीकर व्हावे 

याकरीता पोच मागाांची तरतदू आह.े त्यांना ५ ते १० जमटरची ओपजनगं दयेायात आलेली आह.े त्यामळेु  
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र्तेामयेये जायायास रतीता ंंद झाला ही ंां खरी नाही. ज्या कोणा र्तेमालकाला पोचमागश ंदलनू हवा 

असल्यास तसा ंदल पण करयायात येतो,त्यामळेु र्तेकऱ यांना अनके समतीयांना सामोरे जावे लागेल, ह ेखरे 

नसल्याच ेप्रकल्प सचंालक,भारतीय राष्ट्रीय राजमागश प्राजधकरण,अमरावती यांनी कळजवले आह.े 

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

बृहन्मुांबई महानगरपावलिेच्या सिव रुग्णालयाांतील पररचाररिाांची पदे भरण्याबाबत 

  

(४३) * १३९४३ श्री.विजय ऊफव  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

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

(१) ंहृन् मुंं   महानगरपाजलकेयाया सवश रुग्णालयांमधील ंेडची सखं्या, रुग्णसखं्या, जनमाशण केलेले नवीन 

वॉडश, उपलब्ध केलेल्या सोयी यामळेु रुग्णांयाया प्रमाणात पररचाररकांची आवश्यक सखं्या अपरुी पडत 

असनू रुग्णांना आरोग्य सवेा जमळत नसल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महानगरपाजलका प्रर्ासनाकडे पत्रव्यवहार करुनही ंहृन् मुंं   

महानगरपाजलकेयाया रुग्णालयात आवश्यक पररचाररकाचंी पद ेभरयायांांत कोणतीही कायशवाही करयायात 

आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन ंहृन् मुंं   महानगरपाजलकेयाया सवशच रुग्णालयांमयेये 

आवश्यक पररचाररकांची पद ेभरयायांांत कोणती कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१), (२) व (३) माह े एजप्रल/म,े २०२० मयेये कोजवड-१९ चा प्रादभुाशव वाढत 

असल्यायाया काळात, ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेत ३१४ पररचारीकांची भरती करयायात आली आह.े तसचे 

कोजवड सेंटरमयेये आवश्यकता होती तेथे कंत्राटी पयेदतीन ेपररचारीकांची भरती करयायात आली होती. 

 ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया रुग्णालये/प्रसतुीगहृ े येथे सरुु करयायात आलेल्या नवीन जवभागातं कंत्राटी 

पयेदतीन ेपररचारीकांची भरती करयायात आली आह.े 

 ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेत सद्य:जतीथतीत एकूण ६०८ पररचारीकांची पद े ररक्त असनू, ९३ पद े

कंत्राटी पयेदतीन ेभरयायात आली आहते. सदर ६०८ ररक्त पदांची जंंदनुामावली पडताळणी सरुु असनू, सदर 

ररक्त पद ेभरयायांांतची कायशवाही सरुु आह,े अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

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

  

ठाणे महानगरपावलिेत बीएसयूपी योजनेंतगवत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(४४) * १३८२८ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय मुख् यमा्ं ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ठाणे महानगरपाजलकेन ेंीएसयपूी योजनेंतगशत उभारलेल्या प्रत्येक घराचा खचश रुपये ९ लाख अपजेक्षत 

असताना घराचा खचश रुपये १३ लाख आकारुन रुपय े२५० कोटींचा गैरव्यवहार केल्याच ेजनदर्शनास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, रुपये ५६८ कोटींयाया खचाशला मजंरुी असताना रुपये ८०० कोटी खचश केले असनू 

ंीएसयपूी योजनयेाया घराचं ेकामही जनकृष्ट दजाशच ेझाले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े ठाण े

महानगरपाजलकेन े अजतररक्त खचश केल्यायाया कामांांत तसचे घरांयाया जनकृष्ट दजाशयाया ंांधकामांांत 

कंत्राटदारावर कोणती कारवा  केली वा करयायात यते आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१), (२) व (३) ठाणे महानगरपाजलकेत कें द्र परुतीकृत ंीएसयपूी योजनचेी 

अंमलंजावणी सन २००७ पासनू करयायात यते आह.े 

 सदर योजनेंतगशत कें द्र, राज्य, महानगरपाजलका व लाभाथ  यांचा जहतीसा ठरजवयायात आला आह.े 

सदर योजनेंतगशत महानगरपाजलकेमार्श त कें द्र र्ासनाकडे सन २००५-०६, २००७-०८, २०१०-११ याया 

दरसचूीवर आधारीत अनकु्रम ेजड.पी.आर-१, २, ३ व ४ च ेअंदाज खचश पाठजवयायात आले होते. सदर योजेने 

अंतगशत मळुत: डी.पी.आर-१, २, ३ व ४ यांयाया एकूण रुपये ५६८.८९ कोटीयाया प्रकल्प खचाशस मजंरुी 

प्रदान करयायात आली आह.े तथाजप, सदर प्रकल्पायाया प्रत्यक्ष अंमलंजावणी दरम्यान 

झोपडपट्टीधारकाकंडून होणारा जवरोध, न्यायालयीन दावे, प्रकल्प भखूंडावरील अडचणी, केलेला जागा 

ंदल, डी.एस.आर दरांमधील तर्ावत, त्यातील भाववाढ इ. कारणांमळेु सदर प्रकल्पांअंतगशत ंांधयायात 

आलेल्या ६३४३ सदजनकांवर आजतागायत रुपय े ८१७.४३ कोटी खचश झाल्याची ंां ठाण े

महानगरपाजलकेन ेकळजवली आह.े डीपीआर जनहाय प्रती सदजनका खचश वेगवगेळा आह.े 

 तसचे त्याचप्रमाणे एकूण ४ टप्प्यातील प्रकल्पांतगशत प्रजत सदजनका सरासरी रुपये १२.८८ लक्ष खचश 

झाला आह,े ही वतीतजुतीथती आह.े  

 सदर योजनयेाया प्रत्यक्ष अमंलंजावणीकरीता महानगरपाजलकेयाया जहतीतीयापोटी रुपये ६२१.३१ 

कोटी एवढा खचश झाला आह.े सदर खचाशपकैी १६३.४८ कोटी इतका खचश प्रकल्पायाया पायाभतू 

सजुवधांसाठी करयायात आला आह.े  

 ंीएसयपुी प्रकल्पातील सदजनकांयाया दजाशयाया अनषुगंान े वेळोवेळी नोडल एजन्सीमार्श त त्रयतीथ 

तांजत्रक लेखापररक्षणाद्वारे तांजत्रक चाचयाया करयायात आल्या असनू कें द्रर्ासनायाया व राज्य र्ासनायाया 

संं ंजधत प्रजतजनधींकडून वेळोवेळी पाहणी झाल्याच े महानगरपाजलकेन े कळजवले आह.े सदर इमारतीयाया 

ंांधकामाचा दोष-दाजयत्व कालावधी सपंला असनू संं ंजधत कंत्राटदारावर कारवा  करयायाची आवश्यकता 

नसनू लाभांथ नंा सदजनका मालकी तत्वावर दयेायात आल्यामळेु त्या त्या इमारतीयाया रजहवार्ांयाया 

सोसायटीमार्श त इमारतींची दखेभाल करणे आवश्यक असल्याच ेठाणे महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े  

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही.  
 

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

नागपूर शहर ि ग्रामीण भागातील तलािाांची देखभाल, दुरुस्ती  

ि सौंदयीिरण िरण्याबाबत 
  

(४५) * १४८५९ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील   

काय :- 
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(१) नागपरू र्हर व ग्रामीण भागातील रु्टाळा, गांधीसागर, सक्करदरा, गोरेवाडा, सोनगेांव, ना क तलाव, 

लेंडीतलाव, पांढरांोडी, अंंाझरी, नवी मगंळवारी, पोलीस ला न टाकळी, सजंय गांधीनगर, रहाटे कॉलनी 

इ. तलावांची दखेभाल, दरुुतीती व सौंदय करणाअभावी दरुवतीथा नागपरू महानगरपाजलका व नागपरू सधुार 

प्रन्यासन ेकेलेल्या दलुशक्षामळेु झाल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय,  

(२) असल्यास, र्हरालगतच े२००२ चे असलेले वाडी, जहगंणा भागातील अनके तलाव गगुल मपॅ वरुन 

नाहीस ेझाले असनू र्हराचा जवकास, आधजुनकीकरण व वाढत्या र्हरीकरणामळेु तलावाच ेक्षेत्रर्ळ कमी 

होवनू तलावास डंक्याच ेतीवरुपात आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, ऐजतहासीक वारसा असलेल्या ११ पकैी र्क्त २ तलावाच े काम सरुु असल्यामळेु इतर 

सवशच तलावांयाया दखेभाल, दरुुतीतीचा प्रश्न जनमाशण झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेनागपरू र्हर व 

ग्रामीण भागातील सवशच तलावांसाठी जनधी उपलब्ध करुन तलावांची दखेभाल, दरुुतीती व सौंदय करण 

करयायांांत कोणत कायशवाही केली वा करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(३) व (४) ह ेखरे नाही. 

 नागपरू र्हरातील एकूण ११ तलावांपकैी गांधीसागर, सक्करदरा व सोनगेाव या ३ तलावांच े

सौंदय करणाच ेकाम प्रगतीपथावर आह.े रु्टाळा तलाव सौंदय करणाच ेकाम सावशजजनक ंांधकाम जवभाग, 

महाराष्ट्र र्ासन व महामरेो यांचमेार्श त करयायात येत असनू प्रगती पथावर आह.े 

 पोलीस ला न टाकळी तलाव सवंधशन करीता तीथाजनक खासदार जवकास जनधीतनू रुपये ५०.०० 

लक्षची तलाव सवंधशन व संं ंजधत काम ेपणूश करयायात आली आह.े 

 अंंाझरी तलावांतगशत धरण सरुक्षेयाया दृष्टीन ेजसचंन जवभागांतगशत काम ेप्रगती पथावर आह.े 

 ना क तलाव सवंधशन प्रकल्पाकरीता जनरी या सतंीथेस कायाशदरे् दयेायात आला असनू जनरी या 

सतंीथेकडून करारनामा अंजतम टप्प्यात आह.े 

 नागपरू महानगरपाजलकेमार्श त ना क, लेंडी, जंनाकी मगंळवारी व पोलीस ला न टाकळी 

तलावायाया पनुरुज्जीवनाच ेप्रकल्प अमतृ २.० अजभयानांतगशत अमतृ २.० प्रणालीवर सादर केले आहते. 

तथाजप, सदर ४ प्रकल्पांपकैी लेंडी तलाव व ना क तलावांयाया प्रतीतावास अमतृ २.० अजभयानांतगशत गजठत 

करयायात आलेल्या राज्य उयाचाजधकार सकुाण ूसजमतीन े(SHPSC) मजंरूी जदलेली आह.े 

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

  

निी मुांबई महानगरपावलिेतील स्िच्छ सिेक्षण २०२१ च्या िामाांमध्ये  

गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(४६) * १४६५८ श्री.सरेुश धस : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२२४३ ला वदनाांि ५ माचव, २०२२ रोजी 

वदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुंं   महानगरपाजलकेमार्श त जनयमांच ेउल्लंघन करुन सगंनमतान ेघनकचरा, सावशजजनक ंांधकाम 

जवभागांनी जनयमंाह्य काम े करुन (कें द्रीय दक्षता आयोगायाया मागशदर्शक तत्त्वाजंवरुयेद) गैरव्यवहार केला 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, तीवयाछ सवेक्षण २०२१ मयेये जभतंी रंगवणे या कामासाठी आयकु्त, नवी मुंं   

महानगरपाजलका यायंाया मान्यतेनसुार जनजवदा न काढता रुपये ३ ते ४ लाखांयाया इतक्या कमी रकमयेाया 

जनजवदा काढून एका प्रभागास रुपये ३ कोटींची काम े जदली आहते तसचे सदरहू काम ेमाह ेमाचश, २०२१ 

पयांत करुन कामांयाया जनजवदा जदनांक १ एजप्रल, २०२१ नतंर प्रजसयेद करुन त्यांची दयेके काढून गैरव्यवहार 

केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, घनकचरा जवभागात तीवयाछ सवेक्षण २०२१ मयेये जवभाग प्रमखु ह े प्रजतजनयकु्ती वरील 

अजधकारी असनू त्यांना महानगरपाजलकेत ३ वेळेस प्रजतजनयकु्तीवर जनयमंाह्यपणे प्रजतजनयकु्ती दयेायात 

आली असनू त्यांना मागील १३ वषाांपासनू घनकचरा जवभागाचा पदभार दयेायात आलेला आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, नवी मुंं  याया घनकचरा जवभागात सार्सर्ा च े कंत्राट दतेाना कें द्रीय दक्षता आयोगाच े

मागशदर्शक सचूनाचं ेपालन न करता जवभाग प्रमखुांनी मज तील कंत्राटदाराला काम ेजदल्याप्रकरणी आयकु्त, 

नवी मुंं  , महानगरपाजलका यांयायाकडे तक्रारी करुनही दोषींवर कोणतीही कारवा  न करता सहकायश करीत 

असल्याच ेजनदर्शनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन दोषींवर कोणती कारवा  केली वा करयायात येत 

आह,े 

(६) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) व (२) सन २०१४ पासनू कें द्र र्ासनान े “तीवयाछ भारत अजभयान” सरुू केले 

असनू त्याअंतगशत कें द्र र्ासनान ेउपलब्ध करून जदलेल्या “टूल जकट” नसुार नवी मुंं   महानगरपाजलकेमयेये 

प्राधान्यान ेकाम ेकरयायात आलेली आहते. 

 नवी मुंं   महानगरपाजलका क्षेत्रात तीवयाछ सवेक्षण २०२१ करीता जभंती रंगजवयायासाठी त्या त्या 

क्षेत्रातील कामानसुार एकूण ५७२ कामांयाया जवभाग तीतरावर सक्षम प्राजधकाऱयायंाया मान्यतेन े जनजवदा 

काढयायात आलेल्या असनू त्यामयेये रुपय े ०.८९ लाखापासनू रुपये १४.१२ लाख रूपयांपयांतयाया 

जनजवदांचा समावेर् आह.े यांांत जवजहत कायशपयेदती रांजवयायात आलेली आह.े 

 कोरोना (Covid-१९) मळेु सन २०२१ च ेतीवयाछ सवेक्षण जलैु २०२१ पयांत लांंले होते. त्यामळेु 

माचशनतंरही काही काम ेकरयायात आली होती. 

 काम ेपणूश झाल्याची खात्री करूनच सवश जंले प्रदान करयायात आली असल्याच ेमहानगरपाजलकेन े

कळजवले आह.े 

(३) श्री.ंांासाहें  राजळे, पर्धुन जवकास अजधकारी वगश-१ ह ेसन २००५ पासनू वेळोवेळी नवी मुंं   

महानगरपाजलकेयाया आतीथापनवेर र्ासन मान्यतेन े प्रजतजनयकु्तीन े कायशरत आहते, ही वतीतजुतीथती आह.े 

त्यांनी नवी मुंं   महानगरपाजलकेमयेये यापवू  आरोग्य जवभागात काम केले असनू सद्या ते घनकचरा 

जवभागामयेये उपायकु्त म्हणनू काम पहात आहते. 
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(४) अर्ा आर्यायाया तक्रारी काही कंत्राटदारांकडून आयकु्त, नवी मुंं   महानगरपाजलका यांचकेडे प्राप्त 

झाल्या होत्या. 

 नवी मुंं   महानगरपाजलकेयाया घनकचरा जवभागात सार्सर्ा साठी कंत्राट दतेांना एकूण ९६ गटात 

जनजवदा काढयायात आलेल्या आहते. 

 सवश जनजवदा प्रजक्रया ऑनला न पयेदतीन ेरांजवयायात आलेल्या असनू, मा.सवोयाच न्यायालयायाया 

ंमशन कजमटीयाया जर्र्ारर्ीनसुार ठरजवल्याप्रमाणे ंीटजनहाय काम े करयायात यते आहते. तसचे, कें द्रीय 

दक्षता आयोगायाया कोणत्याही मागशदर्शक तत्त्वांच ेउल्लंघन केले नसल्याच,े नवी मुंं   महानगरपाजलकेन े

कळजवले आह.े 

(५) व (६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
----------------- 

  

िाांवदिली (पू.) (मुांबई) येथील अिैध िृक्षतोड िरणाऱ्या दोषींिर िारिाई िरण्याबाबत 
 

  

(४७) * १४१६७ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) कांजदवली (मुंं  ) पवेूतील गणेर् नगर, समता नगर पोलीस ठायायासमोरील जवभागात व्यापाऱ यांनी 

झाडांची वकृ्षतोड करुन अन्य दोन झाडांयाया खोडांमयेय े जवषारी औषध टाकल्याची घटना माह ेम,े२०२२ 

मयेये वा त्यादरम्यान जनदर्शनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अजखल भारतीय मानवाजधकार नागररक जवकल्पच ेकांजदवली पवूश अयेयक्ष 

यांनी महापाजलकेयाया आर दजक्षण जवभागाच ेसहायक आयकु्त तसचे सहायक उद्यान अधीक्षक यायंायाकडे 

जनवेदनाद्वारे तक्रार केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेकांजदवली (मुंं  ) 

पवेूतील अवैध वकृ्षतोड करणाऱया दोषींवर कोणती कारवा  केली वा करयायात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ?  
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) व (२) ह ेखरे आह.े 

(३) सदर प्रकरणी समता नगर पोलीस ठाणे, कांजदवली (पवूश) येथे संं ंजधत दोषींजवरुयेद अदखलपात्र गनु्हा 

नोंद क्रमांक १४१५/२०२२, जदनांक २२/०४/२०२२ अन्वये दाखल करयायात आला असनू, प्रथम खंरी 

अहवाल (एर्.आय.आर.) दाखल करयायाकरीता समता नगर पोलीस ठाणे यांना जदनांक २४/०६/२०२२ 

रोजीयाया पत्रान्वये कळजवयायात आले आह,े अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े 

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

 

  

मुांबईत दरड िोसळून होणारी जीवित आवण वित्तहानी रोखण्यािरीता  

उपाययोजना िरण्याबाबत 
 

  

(४८) * १४०६३ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुंं  तील दरडी कोसळून होणाऱया दघुशटनवेर उपाययोजना करयायासाठी जदनाकं १९ सप्टेंंर, २०११ 

रोजी तत्कालीन मा.मखु्यमतं्री यांनी कृती आराखडा तयार करयायाच ेआदरे् नगरजवकास जवभागास दऊेनही 
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जवभागान ेआदरे्ाची अंमलंजावणी केली नसल्यान ेमागील ११ वषाशपासनू यांांत राज्य र्ासन गंभीर 

नसल्याचा आरोप लोकप्रजतजनधींनी र्ासनाकडे माह ेमे, २०२२ मयेये वा त्यादरम्यान केला आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, र्ासनान ेअद्यापपयांत सरंक्षण जभंतीयाया कामाकरीता रुपये ३०० कोटी खचश केले असनू 

यामयेये दरडग्रतीतांच ेपनुवशसन होऊ र्कले असत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, जदनांक १७ एजप्रल, २०१० रोजी सवशसमावेर्क सवेक्षण करणाऱया मुंं   झोपडपट्टी सधुार 

मडंळान ेर्ासनाला केलेल्या जर्र्ारसीनसुार मुंं  तील ३६ पकैी २५ मतदार सघंात २५७ ठजकाणी डोगंराळ 

भाग धोकादायक म्हणनू वग कृत केला असनू सदर भागातील २२ हजार ४८३ झोपड्यापंकैी ९६५७ 

झोपड्यानंा प्राधान्यान े तीथानांतररत करावे तसचे उवशररत झोपड्यांना टेकड्यांयाया आजुं ाजलूा तटंंदी 

ंनवनू सरंजक्षत करयायाच ेप्रतीताजवत केले होत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, यांांत माजहती अजधकार कायशकत े यांनी तत्कालीन मा.मखु्यमतं्री यांनी जदलेल्या 

आदरे्ानसुार कृती आराखडा तयार करुन कायमतीवरुपी पनुवशसन करत टेकड्या, डोंगर पररसर 

सरंजक्षत करयायाची जवनतंी र्ासनाकडे दोन वेळा केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आह े काय, चौकर्ीयाया अनषुगंान े मुंं  त दरडी 

कोसळून होणारी जीजवत आजण जवत्तहानी रोखयायाकरीता उपाययोजना करयायांांत कोणती कायशवाही 

केली वा करयायात येत आह,े 

(६) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) व (२) डोंगर उतारावरील ३२७ धोकादायक जठकाणांवरील २२,४८३ 

झोपड्यांपकैी जकती झोपड्यांच ेआह ेत्याच जठकाणी पनुवशसन करणे र्क्य आह ेव जकती झोपड्यांच ेअन्य 

जठकाणी पनुवशसन करावे लागेल यादृष्टीन े माजहती जमळयायासाठी तज्ञ नगररचनाकार यांयाया मदतीन े कृती 

आराखडा तातडीन ेतयार करणेंांत नगरजवकास (नगररचना)/झोपडपट्टी पनुवशसन यांना जनदरे् जदले होते. 

 यानषुगंान े नगरजवकास जवभागान े झोपडपट्टी पनुवशसन प्राजधकरणायाया आतीथापनवेर नगररचना 

जवषयात तज्ञ अजधकारी कायशरत असल्याने, ंैठकीत ठरल्याप्रमाणे झोपडपट्टी पनुवशसन प्राजधकरणान े कृती 

आराखडा तयार करणेंांत गहृजनमाशण जवभागास कळजवयायात आले आह.े 

(३) ह ेखरे आह.े 

(४) अर्ा आर्याची जनवेदन ेप्राप्त झाली आहते, ह ेखरे आह.े 

(५) व (६) ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया आपत्कालीन व्यवतीथापन जवभागामार्श त दरडी कोसळयायाची 

सभंाव्य जठकाणे असलेल्या जवभागातनू प्राप्त माजहती एकजत्रत करुन सन २०१७ मयेये ंहृन्मुंं  तील एकूण 

२९९ जठकाणांच े र्ास्त्रीय पयेदतीन े सवेक्षण करयायाकरीता भारतीय भौगोजलक सवेक्षण जवभागाची मदत 

घेयायात आली. सन २०१८ मयेये भारतीय भौगोजलक सवेक्षण जवभागान े२९९ पकैी २४९ सभंाव्य दरडी 

कोसळयायायाया जठकाणांच े सखोल व र्ास्त्रीय पयेदतीन े सवेक्षण करुन त्यांच े ५ उपप्रकारांमयेये जवभाजन 

केले. या ५ उपप्रकारांमयेये ४६ जठकाणे अजतधोकादायक, २५ जठकाणे मयेयम धोकादायक, ४० जठकाण े

कमी धोकादायक व १४३ जठकाणे धोका नसलेली जनजित करयायात आली आहते. 
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 तीथाजनक लोकप्रजतजनधींमार्श त जजल्हाजधकारी उपनगरे यांना १२८६ जठकाणी सरंक्षण जभंत ंांधण े

आवश्यक असल्यांांतची यादी दयेायात आली असनू, सदर यादी पडताळून जकती जठकाणी सरंक्षक जभंत 

ंांधयायात यावी याची जनजित करयायाची जवनतंी भतूीखलन तांजत्रक सजमतीस करयायात आली आह.े 

 सदर सजमतीची ंैठक जदनांक १३/०५/२०२२ रोजी झाली असनू, सदर ंैठकीत सभंाव्य 

भतूीखलनायाया जठकाणी आधीयाया २४ तासात २०० ते २५० जममी इतक्या पावसाची नोंद झाली असल्यास 

सरुजक्षततेचा उपाय म्हणनू तेथील नागररकांच ेजवळयाया तात्परुत्या जनवाऱयात तीथलांतर करणे, सरंक्षक जभंत 

ंांधताना लक्षात घ्यावयायाया ंांी, नागररकांमयेये करावयाची जनजागतृी इत्यादींांत जनदरे् जदले 

आहते. 

 भारतीय भौगोजलक सवेक्षण जवभाग तसचे, भतूीखलन तांजत्रक सजमतीन े सचुजवलेल्या 

उपाययोजनांची अंमलंजावणी करयायाकरीता जजल्हाजधकारी (मुंं   र्हर व उपनगरे), म्हाडा, सावशजजनक 

ंांधकाम जवभाग तसचे ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेयाया संं ंजधत जवभागांना कळजवयायात आले आह.े 
 

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

मुांबईतील सिव विवहरींची तसेच भूजलाची नोंद िरण्याबाबत 
 

  

(४९) * १४६७७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मुख् यमा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुंं   र्हर आजण उपनगरात अजतीतत्वात असलेल्या २९ हजारांपके्षा जातीत पायायायाया जवजहरी/ 

ंोरजवजहरींवर अजतक्रमण झाल्यान ेहजारो जवजहरी ंंद (लपु्त) झाल्या असनू जवजहरीची नोंद तसचे भजूलाची 

नोंद नसल्यामळेु मुंं  त रुपये ३ हजार कोटींपके्षा जातीत जकंमतीयाया पायायाची सराशसपणे लटू झाल्याच े

जनदर्शनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, महानगरपाजलका प्रर्ासनाकडून पाणी वापरांांत अद्याप धोरण जनधाशररत करयायात आले 

नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, जवजहरी ंजुवनू त्यावर अनजधकृत ंाधंकाम करयायासाठी जजमनी हडप करयायाच े काम 

जमीन माजर्यांकडून होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आह ेकाय, चौकर्ीयाया अनषुगंान ेजमीन माजर्यांवर 

कारवा  करुन मुंं  तील सवश जवजहरींची तसचे भजूलाची नोंद होयायांांत कोणती कायशवाही केली वा 

करयायात येत आह,े 

(५) नसल्यास, जवलंंाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) अर्ा आर्याची कोणतीही माजहती ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेस प्राप्त झालेली 

नाही. 

(२) मुंं  याया जवद्यमान भजूल ससंाधनायाया वापराची क्षमता लक्षात घेऊन वैज्ञाजनकदृष््टया अभ्यास करुन 

पाणी वापराच े धोरण जनधाशररत करयायायाया अनषुगंान े उजचत कायशवाही करयायाची जवनतंी पाणीपरुवठा व 

तीवयाछता जवभागास करयायात आली आह.े 

 तसचे, मुंं   र्हर व उपनगरात ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेमार्श त पाणीपरुवठा करयायात येतो. मुंं   

र्हर व उपनगरात अजतीतत्वात असलेल्या जवजहरींमधील पायायाचा वापर जपयायाव्यजतररक्त कामांकरीता 

करयायास परवानगी दयेायात यतेे, अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेन ेकळजवले आह.े  
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(३) व (४) अनजधकृतपण ेजवजहरी ंजुजवयायाचा प्रकार जनदर्शनास आल्यास ंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेमार्श त 

महाराष्ट्र प्रादजेर्क जनयोजन व नगररचना अजधजनयम, १९६६ याया कलम ५३ अन्वये कारवा  करयायात 

येते.  

 सद्य:जतीथतीत ंजुजवयायात आलेल्या ३९ जवजहरींपकैी २७ जवजहरींंांत पढुील कायशवाही सरुु आह े

व १२ जवजहरींंांत पढुील कायशवाही करयायाकरीता झोपडपट्टी पनुवशसन प्राजधकरणास कळजवयायात आले 

आह.े 

 काही ंजुजवलेल्या जवजहरींयाया जागेवर/भखूंडावर महानगरपाजलकेयाया इमारत प्रतीताव जवभागान े

परवानगी जदल्याच ेव काही जठकाणी जवकासकांनी जवजहर पनुतीथाशजपत केल्याच ेतसचे काही जठकाणी त्याच 

भभूागावर जवकासकाद्वारे पयाशयी जवजहरीच ेंांधकाम केल्याच ेजदसनू येत,े अस ेंहृन्मुंं   महानगरपाजलकेने 

कळजवले आह.े 

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

  

  

विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 

____________________________________________________________________ 

मदु्रणपवूश सवश प्रजक्रया महाराष्ट्र जवधानमंडळ सजचवालयायाया संगणक यंत्रणेवर करयायात आली आह.े 

मदु्रण: र्ासकीय मयेयवत  मदु्रणालय, मुंं . 


