
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची नववी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

चौथे (हहवाळी) अधधवशेन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

पनवेल (जि.रायगड) येथे आधथिि वविास िें द्र उभारण्याबाबत 
  

(१) ४८२७ (१३-११-२०२०) श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी : सन्माननीय नगरवविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (जि.रायगड) िवळील ह ींदसु्तान ऑगेननक केममकल व भारत 
पेट्रोमलयम या कीं पन्याींच्या ४३१ एकर िागेवर नववन आर्थिक ववकास कें द्र 
उभारणीस मुींबई म ानगर प्रदेश ववकास प्रार्िकरणान ेमा े मे, २०२० मध्ये 
मान्यता हदली असल्याचे हदनाींक ३० ऑगस््, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सन २०१९-२०२० च्या रेडीरेकनरच्या दरानसुार ९६३ को्ी ३० 
लाख १३  िार ६०० रुपये इतक्या खचािस मान्यता देऊन सदर िागा “िैस े
थे तत्वावर” खरेदी करण्यास मान्यता हदल्याचे ननदर्िनास आल ेआ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर िागा ताब्यात ममळण्यासाठी भारतीय अवकार् सींर्ोिन 
सींस्था (ISRO) व भारत पेट्रोमलयम कीं पनी याींचेकडून र्ासनास ना- रकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल े नसल्यास सदर प्रमाणपत्र ममळण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 



वि.प. ९ (2) 

(४) तसेच सींबींर्िताींकडून ना- रकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार ममळाल्यास 
आर्थिक ववकास कें द्र उभारणीकरीता पयाियी ननयोिन काय आ े, याबाबत 
र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े व 
त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०३-१२-२०२०) : (१)  ोय. 
(२) ना ी, मे.ह ींदसु्तान ऑगेननक केममकल मलमम्ेड याींचे िममनीवर नववन 
आर्थिक ववकास कें द्र उभारणीस एमएमआरडीच्या हदनाींक ०७ िुल,ै २०२० 
रोिी झालले्या १४९ व्या बठैकीत, सन २०१९-२०२० च्या रेडीरेकनरच्या 
दरानसुार ९६३ को्ी ३० लाख १३  िार ६०० रूपये इतक्या खचािस मान्यता 
देऊन सदर िागेवर अनतक्रमणे असल्यास त्या िममनी अनतक्रमण ववर ीत 
करून हदल्यानींतर खरेदी करण्याबाबतच्या ठरावास मान्यता देण्यात आली 
आ े. तथावप, मे.ह ींदसु्तान ऑगेननक केममकल मलमम्ेड ज्या िममनीवरील 
अनतक्रमण ननषकामसत करण्यास असमथि आ ेत त्या िममनी “िैस ेआ े तसैे” 
जस्थतीत प्रार्िकरणास ववनामलु्य  स्ताींतरीत करण्यात याव्यात असा ठराव 
केला आ े. 
(३) एमएमआरडीने मे.ह ींदसु्तान ऑगेननक केममकल मल. याींना हदनाींक 
०९/०९/२०२० रोिी सादर केलेल्या स्वारस्य देकारपत्रात नमदू केल्यानसुार कें द्र 
व राज्य र्ासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या परवानग्या मे.ह ींदसु्तान ऑगेननक 
केममकल्स मलमम्ेड याींनी घ्यावयाच्या आ ेत. त्यानसुार भारतीय अवकार् 
सींर्ोिन सींस्था व भारत पेट्रोमलयम कीं पनी याींचे ना- रकत प्रमाणपत्र प्राप्त 
करण्याची िबाबदारी मे.ह ींदसु्तान ऑगेननक केममकल्स मलमम्ेड याींची आ े. 
(४) मुींबई म ानगर प्रदेर् ववकास प्रार्िकरण व ह ींदसु्तान ऑगेननक केममकल 
याींचेसमवेत समझोता करार करण्याचे ननयोजित असनू उक्त कराराचा मसदुा 
मेससि ह ींदसु्तान ऑगेननक केममकल्स मल. याींना मा े नोव् ेंबर, २०२० मध्ये 
प्रार्िकरणामार्ि त सादर करण्यात आला आ े. मे.ह ींदसु्तान ऑगेननक 
केममकल्स मल. याींचेर्ी वा्ाघा्ी करणे, िममनीची उपयकु्तता व ममळणारे  
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एकसींि क्षते्र याचा ववचार करून करारनामा करणे, िममनीचा मोबदला / 
खरेदी ककींमत ठरवणे व अदा करणे तसेच त्यानषुींर्गक इतर कायिवा ी 
करण्यासाठी अनतररक्त म ानगर आयकु्त-२, मुींबई म ानगर प्रदेर् ववकास 
प्रार्िकरण याींचे अध्यक्षतखेाली सममती गठीत केली आ े. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

साांगली, सातारा व िोल्हापरू जिल््यातील धमािदाय आयकु्त  
िायािलयािडील प्रलांबबत प्रिरणाबाबत 

  
(२) ४८३८ (१३-११-२०२०) श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.प्रववण 
दरेिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात िमािदाय आयकु्त कायािलयातील प्रलींबबत प्रकरणे िलदगतीने 
मागी लावण्यासींदभाित अनेक तक्रारी र्ासनाकड ेप्राप्त झाल्या आ ेत,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, िमािदाय आयकु्तालय, कोल् ापरू याींच्याकड ेसाींगली, सातारा व 
कोल् ापरू जिल््यातील ककती प्रकरणे प्रलींबबत आ ेत, याबाबत र्ासनाने 
चौकर्ी करुन सदर प्रलींबबत प्रकरणाींचा िलदगतीने ननप्ारा करण्याकरीता 
कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आ ेत, त्याचे थोडक्यात 
स्वरूप काय आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.उध्दव ठािरे (०३-१२-२०२०) : (१)  ोय. 
(२) कोल् ापरू, साींगली, सातारा ववभागातील ऑक््ोबर, २०२० अखेर एकूण 
१०५६० प्रकरणे प्रलींबबत आ े. 

िमािदाय आयकु्त कायािलयातील पदाींचा आकृनतबींि ननजश्चत 
करण्यासाठी प्रस्ताव यापवूीच ववत्त ववभागाकड ेपाठववण्यात आला  ोता. परींत ु
उच्चस्तरीय सममतीने या प्रस्तावाच्या अनषुींगाने का ी मदु्दे उपजस्थत केले 
 ोत.े त्या मदु्याींचे ननराकरण करून नस्ती ववत्त ववभागाला आकृनतबींि 
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ननजश्चत करण्यासाठी पाठववण्यात आली आ े. तसेच आकृनतबींि अींनतम 
 ोईपयतं न्यानयक अर्िकाऱ् याींमिून स ायक िमािदाय आयकु्त या सींवगाितील 
पदे तातडीने प्रनतननयकु्तीने भरण्यासाठी मागणी मा.उच्च न्यायालयाकड े
करण्यात आली आ े. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  
नवी मुांबई महानगरपाशलिेच्या वाशी येथील मदैानाची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  
(३) ४८५५ (१३-११-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई म ानगरपामलकेच्या वार्ी, सके््र १० येथील मदैानाची अत्यींत 
दरुवस्था झालेली असनू आींतरक्रीडा सींकुलाची इमारत ी ववनावापर असल्याचे 
मा े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबई म ानगरपामलका उक्त उद्यान व मदैाींनाच्या 
देखभालीकड ेिाणीवपवुिक दलुिक्ष करीत असल्याचे ी ननदर्िनास आले आ े,  े 
 ी खरे आ े काय,  
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार र्ासनस्तरावर काय कायिवा ी करण्यात आली वा 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) वार्ी, सेक््र-१०ए, भखूींड 
क्र. ११ व १२ येथील मदैान मसडकोकडून नवी मुींबई म ानगरपामलकेकड ेसन 
२००७ मध्ये  स्ताींतरीत करण्यात आलेले आ े. 

सदर मदैानाची आवश्यक ती सवि कामे करण्यात आली असनू 
मदैानाच्या सींरक्षक मभींतीच्या रींगरींगो्ीचे व मदैानामध्ये माती ्ाकण्याचे काम 
करण्यात आलेले असनू मदैान सजुस्थतीत आ े. 
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नवी मुींबई म ानगरपामलकेच्या वार्ी, सेक््र-१० येथे आींतरक्रीडा 
सींकुलाच्या इमारतीचे बाींिकाम पणूि झालेले आ े. 

सदर इमारत वापराचे प्रमाणपत्र नगर रचना ववभागाकडून प्राप्त 
करून घेण्याची प्रकक्रया सरुू असनू त े प्राप्त  ोताच इमारतीचा वापर सरुू 
करता येईल असे नवी मुींबई म ानगरपामलकेने कळववले आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

म्हाडाच्या िोिण गहृननमािण व क्षेत्रवविास मांडळाने सोडती मधील 
लॉटरी वविेत्याांची घरे परस्पर वविल्याबाबत 

  
(४) ४८९१ (१३-११-२०२०) श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.वविय 
ऊफि  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय गहृननमािण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म् ाडाच्या कोकण ग ृननमािण व क्षेत्र ववकास मींडळाने सन २०१८ मध्ये 
काढलेल्या सोडतीमध्ये सींकेत क्रमाींक २७५ आणण २७२ (इीं्रग्रे्ेड ऍड 
्ाऊनमर्प प्रोिेक््) मिील वविेत्याींनी त्याींची पात्रता ननजश्चत  ोताच घराची 
द ा ्क्के रक्कम (प्रर्ासकीय र्ी) म् ाडा ममळकत व्यवस्थापक याींच्याकड े
िमा केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, अींिली खोणी येथील श्री.वविय आड ेयाींना ममळालेले पलावा 
मस्ीमिील सी-८०७ क्रमाींकाच्या घराचे १० ्क्के रक्कम भरून स ा मह ने 
उल्ले असनू पलावा डवे् लपसिने उक्त घराचा ताबा परस्पर दसुऱ्या 
व्यक्तीला ववकला असनू सद्य:जस्थतीत सदर घराचा ताबा घर ववकलेल्या 
व्यक्तीकड ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, कल्याण, अींिली-खोणी येथील अत्यल्प, अल्प ग्ातील 
घराींच्या सोडतीतील वविेत्याींची घरे वषिभरापवूीच म् ाडातील अर्िकारी आणण 
पलावा डवे् लपसि याींनी परस्पर ववकली असल्यामळेु सींतप्त झालेल्या 
वविेत्याींनी आक्रमक पववत्रा घेऊन आमरण उपोषणाला बसण्याचा इर्ारा हदला  
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असनू स ा मह न्याींपवूी दोन वविेत्याींनी सदर ववकासकाववरोिात 
डोंबबवलीतील मानपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असल्याच े
ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, म् ाडा व ववकासकाने सींबींर्ित ६१० वविेत्याींना त्वररत 
सदननका ववतरित करण्याबाबतचा ननणिय र्ासनाने हदनाींक २७ सप् े्ंबर, २०२० 
रोिी हदला असनू ी अद्याप सदननका ववतरित करण्यात आली नसल्यामळेु 
उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व त्यानषुींगाने दोषी अर्िकारी व ववकासकावर र्ासनाने कारवाई करुन 
सोडतीतील वविेत्याींना तातडीने घरे उपलब्ि करून देण्याबाबत कोणती 
कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.जितेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खिे आहे. 
(२) म्हाडाच्या अहवालानसुाि, श्री.ववजय आड ेयाांचे नाव समाववष्ट असलेली 
यादी म्हाडाकडून ववकासकास उशशिाने प्राप्त झाल्याने ववकासकाने सदि 
सदननका दसुऱ्या व्यक्तीस ववक्री केलेली आहे. तथावि, श्री.आड ेयाांना त्याच 
इमाितीमधील अन्य सदननकेचा ताबा देण्याची काययवाही ववकासकस्तिावि सरुु 
आहे.  
(३) अशी बाब म्हाडाच्या ननदशयनास आलेली नाही, अस े मखु्य अधधकािी, 
कोकण मांडळ, म्हाडा याांनी कळववले आहे. 
(४) हे खिे नाही. 

सदि ६१० ववजेत्यािकैी ज्या ववजेत्याांनी ववहहत मदुतीमध्ये ववक्री 
ककांमतीचा भिणा ववकासकाकड ेकेला आहे. अशा ५०८ ववजेत्याांना सदननकेचा 
ताबा देण्यात आलेला आहे. तसेच, यािकैी ३२ लाभार्थयाांनी आिली सदननका 
Surrender केलेली असनू उवयरित ७० ववजेत्याांच्या ताब्याबाबतची काययवाही 
ववकासकस्तिावि चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
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नागपरू येथील ववववध शासिीय िायािलयाच्या  
िीणि इमारतीांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  
(५) ४९१० (१३-११-२०२०) श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण दरेिर, डॉ.पररणय 
फुिे : सन्माननीय सावििननि बाांधिाम (सावििननि उपक्रम वगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याची उपराििानी नागपरू येथील ववभागीय आयकु्त कायािलय, 
जिल् ार्िकारी कायािलय, सावििननक बाींिकाम ववभाग, मस ींचन ववभाग, 
म ानगरपामलकेची िुनी इमारत, जिल् ा परिषदेची िुनी इमारत इत्यादी 
र्ासकीय कायािलये िीणि झाली असनू त्यातील वविचेी वायररींग सधु्दा िुनी 
झाल्यामळेु तु् ु न लोंबकळत असल्याने कायािलयात र्ॉ् सकी्  ोवनु आग 
लागण्याचा िोका ननमािण झाल्याची बाब मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्िनात आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त सवि िीणि झालले्या इमारतीच े सावििननक बाींिकाम 
ववभाग व ववद्यतु ववभागातरे् ऑडी् झालेले आ े काय व त्याचा अ वाल 
र्ासनास सादर करण्यात आला आ े काय, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन 
कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (०३-१२-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) नागपरू येथील उक्त र्ासकीय इमारतीींच े आवश्यकतनेसुार स्ट्रक्चरल 
ऑडी् करण्यात आले असनू स्ट्रक्चरल ऑडी्नसुार सचुववण्यात आलेल्या 
ववववि दरुुस्त्या करुन सदर इमारतीींचा वापर सरुु आ े.  
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र गहृननमािण व क्षेत्र प्राधधिरण (म्हाडा) िमिचाऱयाांना  
सेवाननवतृ्ती वेतन लाग ूिरण्याबाबत 

  
(६) ४९३८ (१३-११-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गहृननमािण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासन सेवेतील सवि कमिचाऱ्याींना सेवाननवतृ्ती वेतन लाग ूअसनू म् ाडा 
कमिचारी मात्र त्यास अपवाद ठरत आ ेत. म ाराषट्र ग ृननमािण व क्षते्र 
प्रार्िकरण म् णिचे म् ाडा कमिचाऱ्याींच्या सेवाननवतृ्ती लढा गत समुारे ३८ 
वषािपासनू सरुू असनू सेवाननवतृ्ती वेतन  ा कमिचाऱ्याींचा  क्क आ े असे 
मा.सवोच्च न्यायालयाने मान्य करून ी र्ासनाकडून आिममतीस कोणता ी 
ननणिय घेण्यात आलेला ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, म् ाडा कायद्यातील कलम १९(५) मिील तरतदूीनसुार 
कमिचाऱ्याींना सेवाननवतृ्ती वेतन लाग ू आ े व केवळ ननयम बनववलेले 
नसल्यामळेु म् ाडा कमिचाऱ्याींना सेवाननवतृ्ती वेतनाचा लाभ घेता येत 
नसल्याचे म् ाडाचे सर्चव श्री.रािकुमार सागर याींनी ग ृननमािण ववभागाला 
हदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०२० रोिी मलह लेल्या पत्रात स्पष्पणे म् ्ल ेआ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, म् ाडा कमिचाऱ्याींच्या सेवाननवतृ्ती वेतनाच्या प्रलींबबत 
असलेल्या प्रश्नाबाबत त्वरीत ननणिय घेऊन सेवाननवतृ्ती वेतन लाग ूकरण्यात 
यावे, अर्ा आर्याच्या मागणीचे एक ननवेदन म् ाडा सेवाननवतृ्त कमिचारी 
सममतीच े ननमींत्रक श्री.कृषणा िािव याींनी मा.मखु्यमींत्री म ोदयाींकड े मा े 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान पाठववलेले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार र्ासनाने म् ाडा कमिचाऱ्याींना सेवाननवतृ्ती 
वेतन अदा करण्याबाबत कोणता ननणिय घेतला वा घेण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.जितेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
म् ाडा सेवाननवतृ्त कमिचारी सेवा सींघ याींनी म् ाडा कमिचाऱ्याींना 

सेवाननवतृ्ती वेतन लाग ू करण्याबाबत हदनाींक १०/०२/२०२० रोिी दाखल 
केलेली यार्चका मा.सवोच्च न्यायालयाने रे््ाळलेली आ े. 
(२) व (३)  ोय,  े खरे आ े. 
(४) व (५) म् ाडा कमिचाऱ्याींना ननवतृ्ती वेतन लाग ूकरण्याबाबतचा प्रस्ताव 
हदनाींक १३ िून, २०१२ रोिी मा.मींत्रिमींडळाने अमान्य केला असनू यापढेु 
म् ाडा कमिचाऱ्याींना सेवाननवतृ्ती वेतन देण्याबाबत ठराव म् ाडाने करु नये, 
अस ेर्ासनाच्या हदनाींक ३०/०६/२०१२ रोिीच्या पत्रान्वये म् ाडास कळववण्यात 
आले आ े. 
 

___________ 
  

मांडणगड-बाणिोट-वेसवी-वेळास (ता.मांडणगड, जि.रत्नाधगरी) यथेील  
रस्त्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  
(७) ४९४४ (१३-११-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सावििननि बाांधिाम 
(सावििननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींडणगड-बाणको्-वेसवी-वेळास (ता.मींडणगड, जि.रत्नार्गरी) व्यापार 
उद्दीमाींच्या दृष्ीने अनतर्य म त्वाचा तसेच कायम वदिळीच्या रस्त्याींवर 
िागोिागी मोठमोठे खड्ड ेपडल्यामळेु सदर रस्त्याींची अत्यींत दरुवस्था झाली 
असनू रस्त्यावरून वा तकू करणाऱ्या वा नचालकाींना अनेक गींभीर समस्याींना 
सामोरे िावे लागत असल्याने सदर रस्त्याींचे मिबतूीकरण, खडीकरण व 
डाींबरीकरण करण्याकरीता पररसरातील ग्रामस्थाींनी गत १ वषािपासनू सातत्याने 
मा.सावििननक बाींिकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, रत्नार्गरी जिल् ा, कायिकारी 
अमभयींता, सा.बाीं.ववभाग, र्चपळूण, अिीक्षक अमभयींता, रत्नार्गरी, सा.बाीं.मींडळ 
आदीकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे मागणी केलेली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, श्रीवििन हरिहिेश्वि येथे िाण्यासाठी वेसवी येथील रे्री 
बो्ीवरून िाण्याचा एकमेव मागि उपलब्ि असल्यामळेु र्ाळा, म ाववद्लयास  
व्यापारी, र्ासकीय कामकािासाठी वेळास, बाणको्, वेसनी, उमरोली, गडुघेर,  
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पन् ळी, नाींदगाव, गोकुळगाव, मर्पोळे बींदर आदी गावातील िनतसे मींडणगड 
येथे येण्यािाण्यासाठी दररोि सदर मागािचा वापर करावा लागत असल्याचे 
ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने उक्त रस्त्याचे ववनाववलींब मिबतुीकरण, 
खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.अशोिराव चव्हाण (०३-१२-२०२०) : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 
 प्रश्नाींककत बाणको् त ेवेळास  ी लाींबी रेवस रेडी रस्ता प्ररामा ४ चा 
भाग आ े. या लाींबीचे मिबतुीकरण व नतुनीकरण माचि, २०१८ च्या 
अथिसींकल्िीय कामातनू पणूि करण्यात आले असनू  ी लाींबी वा तकुीसाठी 
सजुस्थतीत आ े. 
 तसेच बाणको्-वेसवी-मींडणगड  ा रस्ता प्ररामा १५ असा आ े. या 
लाींबीतील सा.क्र.०/०० त े७/००  ी लाींबी खराब आ े. या खराब लाींबीपकैी ०/०० 
त े ३/०० या लाींबीतील मिबतुीकरण व डाींबरीकरणाचे काम मींिूर असनू 
अींदािपत्रक स्तरावर आ े. उविरीत ३/०० त े७/०० या लाींबीतील मिबतुीकरण 
व डाींबरीकरणाचे काम मींिूर असनू ननववदास्तरावर आ े. उविरीत कक.मी. 
७/०० त े२३/०० एकूण १६ कक.मी. लाींबीमध्ये ववववि योिनाींतनू नतुनीकरण 
करण्यात आले असनू सदर लाींबी वा तकुीसाठी सजुस्थतीत आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) बाणको्-मींडणगड-म ाड-पींढरपरू रस्ता प्ररामा १५ चे सा.क्र. ३/०० त े७/०० 
या लाींबीमध्ये िून, २०१९ च्या अथिसींकल्पातनू मिबतुीकरण व नतुनीकरणाचे 
कामाची ननववदा बोलावण्यात आली आ े. 
 तसेच सदर रस्त्यावर माचि, २०२० च्या अथिसींकल्पात सा.क्र. ०/०० त े
३/००  े काम मींिूर झाले असनू कोववड-२०१९ च्या प्रादभुािवामळेु योिनाांतगित 
व योिनेत्तर कामाींना ततुािस स्थर्गती आ े. त्यामळेु चौकर्ी करण्याचा प्रश्न 
उद्भवत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी.  

___________ 
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िामराि नगर, घाटिोपर (पवूि) येथील एसआरए  
योिनेमधील ववववध समस्यबेाबत 

  
(८) ४९४५ (१३-११-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गहृननमािण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कामराि नगर, घा्कोपर (पवूि) येथ े एसआरए योिना राबववण्यासाठी 
ववकासकाने रह वार्ाींची घरे ररकामी करून स्थलाींतरीत केलेल्या ७ मिली 
सींक्रमण मर्बबराची देखभाल-दरुुस्ती अभावी दरुवस्था झाल्याने रह वाश्याींना 
ववववि समस्याींना सामोरे िावे लागत असल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त मर्त्रबरातील शलफ्् ८ मह न्यापासनू बींद असनू 
वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाकीच्या बािूने साींडपाणी आणण र्ौचालयाच ेसाींडपाणी 
वा त आ े तसेच ववकासकाने रह वार्ाींचे गत २ वषािपासनू भाड े थकववले 
असनू गत ७ वषािपासनू एसआरए इमारतीींचे बाींिकाम ी बींद असल्याने 
रह वार्ी आपल्या  क्काच्या घराींच्या प्रनतक्षेत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक नगरसेवक श्री.परमेश्वर कदम तसेच 
रह वार्ाींनी झोपडपट्टी पनुविसन प्रार्िकरणाच ेमखु्य कायिकारी अर्िकारी याींना 
पत्र पाठवनू व सातत्याने पाठपरुावा करुन समस्या सोडववण्यासाठी ववनींती 
केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.जितेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आ े. 
 घा्कोपर (पवूि), कामराि नगर येथे िुनी रमाबाई व सींत नामदेव 
या सींस्थेतील झोपडपट्टीिारकाींसाठी तात्परुत ेसींक्रमण मर्त्रबर बाींिण्यात आल े
आ े. तसेच सदर सींक्रमण मर्बबरामध्ये आवश्यकतनेसुार दरुुस्तीची कामे 
करण्यात आली आ ेत. सदर बाींिकाम अद्यावत ठेवण्यासाठी ववकासकास 
वेळोवेळी ननदेर् देण्यात आले आ ेत. 
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(२)  े खरे ना ी. 
 सदर सींक्रमण मर्बबरामध्ये पाणी, वीि इत्यादी मलूभतू सोयी 
उपलब्ि करुन हदल्या आ ेत. सींक्रमण मर्बबरातील दरुुस्तीची कामे 
करण्यासाठी ववकासकास ननदेर् देण्यात आले आ े. 
 तसेच सींस्थेने झोपडपट्टी पनुविसन प्रार्िकरणाकड ेहदनाींक ०४/०९/२०२० 
रोिी हदलेल्या पत्राच्या अनषुींगाने थकीत घरभाड ेप्रकरणी सनुावणी सरुु आ े. 
 सदर सींक्रमण मर्बबरामध्ये पाणी, वीि, उदवा न इत्यादी सवुविा 
उपलब्ि करुन हदल्या आ ेत. तसेच, या सवुविा अद्ययावत ठेवण्यासाठी 
ववकासकाने देखभाल दरुुस्तीच्या कामासाठी कीं त्रा्दारासोबत Bi-Party 
Agreement केले आ े व आवश्यक ती कामे करुन घेतली िात आ ेत. 
(३)  े खरे आ े. 
 याबाबत योिनेचे ववकासक व वास्तवुवर्ारद याींना ववववि समस्याींच े
ननराकरण करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आ ेत.  
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलिाक्षते्रात भमूाकफयाांनी  
मोठ्या प्रमाणात अनधधिृत बाांधिामे िेल्याबाबत 

  
(९) ५००७ (१३-११-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय नगरवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली म ानगरपामलकाक्षते्रात लॉकडाऊनचा र्ायदा घेवनू 
भमूाकर्याींनी मोठ्या प्रमाणात अनर्िकृत बाींिकामे केली असनू गत चार 
मह न्यात म ानगरपामलका कायिक्षेत्रात िवळपास एक त े दीड  िार 
बेकायदेमर्र बाींिकामे वाढली असल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने पा णी/चौकर्ी केली आ े काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार र्ासनस्तरावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ ेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) कल्याण-डोंबबवली 
म ानगरपामलका क्षते्रात लॉकडाऊन कालाविीत बेकायदेर्ीर बाींिकामे वाढली 
अर्ी वस्तजुस्थती ना ी.  

कल्याण-डोंबबवली म ानगरपामलकेच्या प्रभागक्षते्र कायािलयामार्ि त 
अनर्िकृत बाींिकामाींववरूध्द म ाराषट्र म ानगरपामलका अर्िननयम १९४९ 
तसेच हदनाींक ०२/०३/२००९ मिील र्ासन ननणियानसुार ननरींतर कारवाई 
करण्यात येत.े 

सन २०१५ त े हदनाींक १५/११/२०२० पयतं कल्याण-डोंबबवली 
म ानगरपामलकेच्या एकूण १० प्रभागक्षेत्र कायािलयामार्ि त एकूण १०३९२ 
अनर्िकृत बाींिकामे ननषकामसत करण्यात आलेली आ ेत, तसेच ४१२ गनु् े 
दाखल करण्यात आले असनू याबाबतची माह ती म ानगरपामलकेच्या सींकेत 
स्थळावर प्रमसध्द केल्याचे कल्याण-डोंबबवली म ानगरपामलकेने कळववले आ े. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

पणेु-सातारा राष्ट्रीय महामागािचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  
(१०) ५०३८ (१३-११-२०२०) श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.महादेव िानिर : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ५७० ला हदनाांि २६ फेब्रवुारी, २०२० रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाित 
सन्माननीय सावििननि बाांधिाम (सावििननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु-सातारा राषट्रीय म ामागािचे हदनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१० पासनू सरुु 
असलेले काम अपणूािवस्थते असनू सदर म ामागािच्या करारानसुार कें द्र 
र्ासनाच्या भारतीय राषट्रीय रािमागि प्रार्िकरण व मे.पी.एस.्ी.आर.पी.एल. 
याींच्यामार्ि त सरुु असलेले काम हदनाींक ३१ मे, २०२० पयतं पणूि करण्याच े
ननयोजित असल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, पणेु-सातारा राषट्रीय म ामागािचे काम पणूित्वास िाण्यासाठी 
अिून ककती कालाविी लागणे अपेक्षक्षत आ े व उक्त राषट्रीय म ामागािच्या 
ननववदा प्रकक्रयेत काम पणूि करण्याचा कालाविीबाबतच्या अ्ी व र्ती काय 
 ोत्या तसेच सदर राषट्रीय म ामागािचे काम सरुू झाल्यापासनू आिवर ककती 
अपघात झालेले आ ेत व ककती िणाींना अपघातात प्राण गमवावा लागला 
आ े याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े तसेच पणेु-सातारा राषट्रीय म ामागािच्या कामाची सद्य:जस्थती काय 
आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१) पणेु-सातारा राषट्रीय म ामागािच े
स ा पदरीकरणाच ेकाम कें द्र र्ासनाच्या भारतीय राषट्रीय रािमागि प्रार्िकरण 
याींचे अखत्यारीत येत.े 

 े खरे आ े. सदर काम हदनाांक ३१ मे, २०२० पयतं पणूि करण्याच े
रे्ब्रवुारी, २०२० दरम्यान ननयोिन  ोत.े परींत ु कोववड-१९ मळेु देर्ातील 
लॉकडाऊन पररजस्थतीमळेु देखभाल दरुुस्तीच्या कामावर तसेच उविरीत मळू 
बाींिकामाींवर पररणाम झाला असनू आता मर्ल्लक काम माचि, २०२१ पयतं 
पणूि करण्याचे ननयोिन आ े, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषट्रीय 
रािमागि प्रार्िकरण, पणेु याींनी कळववले आ े. 
(२) सदर रस्त्याच्या एकूण १४०.३५० कक.मी. पकैी १३४.८१ कक.मी. लाींबीच्या 
मखु्य रस्त्याच्या स ापदरीकरणाच े काम सद्य:जस्थतीत पणूि झाले असनू 
उविरीत ५.५४ कक.मी.चे काम (स्ट्रक्चसि व ॲप्रोचस ) माचि, २०२१ पयतं पणूि 
करण्याचे ननयोिन आ े. 
 ऑक््ोबर, २०१० त ेऑक््ोबर, २०२० दरम्यान ४४१७ अपघात झाले 
असनू अपघातातील मतृ्य ू६५६ आ ेत. तथावप, प्रोिेक््च्या स्वतींत्र अमभयींताने 
हदलेल्या वतृ्तानसुार सदर अपघात  े प्रामखु्याने दारूच्या नर्ते राईाईव्  करणे, 
ओव् र स्पीडड ींग करणे, वा न ननयींत्रणाबा ेर असणे, राईायव् रचे दलुिक्ष वगरेै 
बाबीींमळेु झाल ेअसल्याच ेननदर्िनास येत.े परींत ुरस्ता अपघातावर ननयींत्रण  
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ठेवण्याच्या दृष् टीने भारतीय राषट्रीय रािमागि प्रार्िकरण, स्वतींत्र अमभयींता 
आणण कीं त्रा्दार याींच ेमार्ि त आवश्यक सरुक्षा उपाययोिना करण्यात येऊन 
काम करण्यात येत आ े असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषट्रीय रािमागि 
प्रार्िकरण, पणेु याींनी कळववले आ े. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

राज्यात मा.सवोच्च न्यायालयाने आदेश ननगिशमत िरूनही  
बढत्याांमधील आरक्षण देण्यास ववलांब होत असल्याबाबत 

  
(११) ५०५१ (१३-११-२०२०) श्री.वविय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, श्री.ननलय नाईि, डॉ.पररणय फुिे : हदनाांि १० डडसेंबर, २०२० 
रोिी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि ४०९४ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई रर् यार्चका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये हदनाींक ०४ 
ऑगस््, २०१७ रोिी हदलेल्या ननणियानसुार पदोन्नत्याींमध्ये आरक्षण रद्दबातल 
ठरववले असल्याने मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेर्ाववरोिात म ाराषट्र 
र्ासनाने ववर्षे अनमुती यार्चका (SPL) क्र.२८३०६/२००७ मा.सवोच्च 
न्यायालयात दाखल केल े असता बढत्याींमिील आरक्षणाच्या सींदभाित 
मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१८ रोिीच्या ननकालात 
बढत्याींमध्ये आरक्षण देण्याची तरतदू केल्याचे मा े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, म ाराषट्र प्रर्ासकीय न्यायार्िकरण, नागपरू (MAT) याींनी 
मागासवगीय याींची पदोन्नती सींपणूिपणे बींद करणे चकुीचे असनू त्याींना सेवा 
िेषठतपे्रमाणे पदोन्नती देण्यात यावी असे आदेर् ननगिममत केले आ े तसेच 
सामान्य प्रर्ासन ववभागाने हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोिी पत्र ननगिममत 
करुन पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवगाितील ररक्त पदे ननव्वळ 
तात्परुत्या स्वरुपात सेवा ज्येषठतनेसुार मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणियाच्या 
अर्िन रा ून भरण्यात यावीत, असे ननदेर् हदले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर ननणियामध्ये मागासवगीय 
अर्िकारी व कमिचाऱ्याींना पदोन्नती देण्यात येव ू नये असा कुठे ी उल्लेख 
ना ी, तसेच म ाराषट्र प्रर्ासकीय न्यायार्िकरण, नागपरू खींडपीठ याींचे मळू 
अिि क्र.९५३/२०१९ वर हदनाींक १३ रे्ब्रवुारी, २०२० रोिी व म ाराषट्र 
प्रर्ासकीय न्यायार्िकरण, मुींबईने मळू अिि क्र.८०७/२०१९, ९३९/२०१९, 
९९१/२०१९ वर हदनाींक ३ माचि, २०२० रोिी हदलेल्या ननणियानसुार मळू 
सींवगाितील सेवाज्येषठता ववचारात घेवनू खलु्या सींवगाितील सेवा कननषठ 
अर्िकारी पदोन्नत  ोत असल्यास मागासवगीय अर्िकाऱ्याला पदोन्नती 
देण्याचे आदेर् हदनाींक १८ एवप्रल, २०२० व हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०२० रोिी 
ननगिममत करण्यात आल ेआ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी अथिसींकल्पीय अर्िवेर्न, २०२० मध्ये 
वविानपररषदेत सादर करण्यात आलेल्या लक्षवेिी सचुनेला उत्तर देताना 
मा.मखु्यमींत्री म ोदयाींनी मागासवगीय अर्िकारी/कमिचारी याींना सेवा 
िेषठतपे्रमाणे पदोन्नती देण्यात येत आ े असे साींर्गतले  ोत,े  े  ी खरे आ े 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने प्रर्ासकीय न्यायार्िकरणाने हदलेल्या ननणियानसुार मळू सींवगाितील 
सेवाज्येषठतचेा ववचारात घेवनू खुल्या सींवगाितील सेवा कननषठ अर्िकारी 
पदोन्नत  ोत असल्यास मागासवगीय अर्िकाऱ्याींचा ववचार करुन त्याींना 
पदोन्नती देण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.उध्दव ठािरे (०२-१२-२०२०) : (१) मा.सवोच्च न्यायालयाने एम.नागराि 
प्रकरणी हदनाींक १९/१०/२००६ रोिी हदलेल्या ननणियाचा रे्रववचार करण्याची 
आवश्यकता नसल्याचा तसेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी अनसुधूचत 
िाती व अनसुधूचत िमातीच्या मागासलेपणाची माह ती सींकमलत करण्याची 
आवश्यकता नसल्याचा ननणिय हदनाींक २६/०९/२०१८ रोिी ववर्षे अनमुती 
यार्चका क्र. ३०६२१/२०११ (िनेलमसींग व इतर ववरुध्द लक्ष्मीनारायण गपु्ता व 
इतर) यामध्ये हदलेला आ े. 
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(२) व (३)  ोय,  े खरे आ े. 
मा.उच् च न्यायालयाच्या हदनाींक ४/०८/२०१७ रोिीच्या आदेर्ाववरुध्द 

राज्य र्ासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात हदनाींक १३/१०/२०१७ रोिी ववर्षे 
अनजु्ञा यार्चका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली. सदर यार्चकेमध्ये मा.सवोच्च 
न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या हदनाींक ४/०८/२०१७ च्या आदेर्ास 
स्थर्गती हदलेली नसल्यामळेु खुल्या प्रवगाितील पदे ननव्वळ तात्परुत्या 
स्वरुपात ज्येषठतनेसुार मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ववर्षे अनमुती यार्चका 
क्र.२८३०६/२०१७ वरील अींनतम ननणियाच्या अर्िन रा ून भरण्यात यावीत, 
अर्ा सचूना हदनाींक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये ननगिममत करण्यात आल्या. 
त्यानसुार खुल्या प्रवगाित पदोन्नत्या देताना िषेठतनेसुार पात्र असणाऱ्या 
खुल्या प्रवगाितील अर्िकारी/कमिचारी तसेच ज्याींना हदनाींक २५/०५/२००४ नींतर 
आरक्षणाांतगित पदोन्नती ममळालेली ना ी, अर्ा मागासवगीय अर्िकारी/ 
कमिचाऱ्याींना देखील खुल्या प्रवगाितील ररक्त पदाींवर सेवाज्येषठतनेसुार 
पदोन्नती देण्यात येत आ े. 
 म ाराषट्र प्रर्ासकीय न्यायार्िकरण, नागपरू याींनी हदनाींक 
१३/०२/२०२० रोिी व म ाराषट्र प्रर्ासकीय न्यायार्िकरण, मुींबई याींनी हदनाींक 
१८/०४/२०२० व २९/०९/२०२० रोिी मळू सींवगाितील सेवाज्येषठता ववचारात 
घेऊन खुल्या सींवगाितील सेवा कननषठ अर्िकारी पदोन्नत  ोत असल्यास 
मागासवगीय अर्िकाऱ्याला पदोन्नती देण्याचे आदेर् हदलेले आ ेत. 
(४)  ोय,  े खरे आ े. 
(५) म ाराषट्र प्रर्ासकीय न्यायार्िकरणाने हदलेल्या ननणियानसुार मळू 
सींवगाितील सेवाज्येषठतचेा ववचारात घेवनू खुल्या सींवगाितील सेवा कननषठ 
अर्िकारी पदोन्नत  ोत असल्यास सेवाज्येषठ मागासवगीय अर्िकाऱ्याींचा 
ववचार करुन त्याींना पदोन्नती देण्यासींदभाित हदनाींक २९/१२/२०१७ च्या पत्रात 
आवश्यक त ेस्पष्ीकरण देण्याची बाब र्ासनाच्या ववचारािीन आ े. 
(६) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
 

___________ 
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परभणी शहर पाणीपरुवठा योिनेत अननयशमतता झाल्याबाबत 
  
(१२) ५११० (१३-११-२०२०) श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, 
श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी म ानगरपामलकेने UIDSSMT या योिनेंतगित पाणीपरुवठा 
योिनेच्या कामासाठी लागणारी िमीन सींपाहदत न करताच पढुील प्रकक्रया 
केल्याने १३१ को्ी रूपयाींचा ननिी ५ वषािपेक्षा ी अर्िक कालाविीपासनू 
प्रलींबबत ठेवल्याप्रकरणी नागपरू येथील म ालेखापालाने आक्षेप नोंदववले 
आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, पाणीपरुवठा योिना मींिूर करण्यापवूीच िागेची उपलब्िता व 
इतर ताींबत्रक बाबी पणूि करणे बींिनकारक असताना ी तत्कालीन अर्िकारी व 
इतराींनी त्याकड े दलुिक्ष केल्याने  ी योिना ववह त मदुतीत कायािजन्वत  ोऊ 
र्कली ना ी, अर्ी तक्रार परभणी येथील सामाजिक कायिकत्यांनी ववभागीय 
आयकु्त, औरींगाबाद याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे केली आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने तत्कालीन अर्िकारी व इतर दोषीींची 
चौकर्ी करून त्याींच्यावर िबाबदारी ननजश्चत करुन कोणती कायिवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े व त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) म ालेखापाल, नागपरू याींनी कें द्र 
र्ासनाच्या यआुयडीएसएसएम्ी अमभयानाींतगित पाणीपरुवठा प्रकल्पातील 
िलर्धु्दीकरण कें द्राची िागा सींपादन करण्यास उर्ीर झाल्याबाबत लेखा 
आक्षेप नोंदववला  ोता,  े खरे आ े. 

उपजस्थत केलेल्या आक्षेपावर परभणी म ानगरपामलकेमार्ि त हदनाींक 
१२/०५/२०२० रोिीच्या पत्रान्वये म ालेखापाल, नागपरू याींच्याकड े सववस्तर 
माह ती सादर करण्यात आलेली आ े. 
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(२), (३) व (४) यआुयडीएसएसएम्ी अमभयानाींतगित परभणी र् रास 
पाणीपरुवठा करण्याकरीता रुपये १३१.०६ को्ी ककींमतीच्या प्रकल्पास मींिुरी 
देण्यात आली  ोती. 
 

सदर प्रकल्पाच्या िलर्धु्दीकरण कें द्रास िागा उपलब्ि करण्यास 
ववलींब झाल्यामळेु कामास ववलींब झाला  ोता. त्यासींदभाित म ालेखापाल, 
नागपरू याींनी लेखा आक्षेप नोंदववले  ोत,े  े खरे आ े. 

परभणी र् राची वाढती लोकसींख्या व पाण्याची वाढती मागणी 
लक्षात घेता कें द्र र्ासन परुस्कृत अमतृ अमभयान अींतगित परभणी र् रास 
रुपये १०३.३८ को्ी ककींमतीचा पाणीपरुवठा प्रकल्प मींिूर करण्यात आला 
असनू यआुयडीएसएसएम्ी अमभयानामिील समाववष् असलेले 
िलर्धु्दीकरण कें द्र कमी करून कें द्र र्ासन परुस्कृत अमतृ योिनेत 
समाववष् करण्यात आले आ े. 

सद्य:जस्थतीत िलर्धु्दीकरण कें द्रास  यआुयडीएसएसएम्ी आणण 
अमतृ योिनेच ेकाम पणूि झाले असनू नागररकाींना पाणीपरुवठा करण्यात येत 
असनू नवीन नळ िोडणीच ेकाम सधु्दा प्रगतीपथावर आ े. 

पाणीपरुवठा योिना मींिूर करण्यापवूीच िागेची उपलब्िता व इतर 
ताींबत्रक बाबी पणूि करणे बींिनकारक असताना ी तत्कालीन अर्िकारी व 
इतराींनी त्याकड े दलुिक्ष केल्याने  ी योिना ववह त मदुतीत कायािजन्वत  ोऊ 
र्कली नसल्याबाबतची तक्रार तत्कालीन मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े करण्यात 
आली  ोती. मा.मखु्यमींत्री याींच्या आदेर्ान्वये सदर प्रकल्पाबाबतची चौकर्ी 
करण्यात आलेली आ े. सदर प्रकरणात िबाबदार अर्िकारी व कमिचारी 
याींच्यावर दोषारोपपत्र बिावण्यात आलेले असनू त्याींची ववभागीय चौकर्ी 
चाल ूआ े. 

 
___________ 
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परभणी येथे बा्यवळण रस्त्यािररता भसूांपादन िरण्यात आलेल्या 
शतेिऱयाांना मावेिा शमळण्याबाबत 

  
(१३) ५१३६ (१३-११-२०२०) श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, 
श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल शमटिरी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६९६७ ला 
हदनाांि १८ िून, २०१९ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय 
सावििननि बाांधिाम (सावििननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी र् राबा ेरून िाणाऱ्या बा यवळण रस्त्याच्या कामाकरीता 
र्तेकऱ्याींचे िमीन  स्ताींतरणाबाबत १६० र्तेकऱ्याींचे कागदपत्र े व खात े
क्रमाींक मुींबई येथील राषट्रीय म ामागि प्रार्िकरण कायािलयाकड े सन २०२० 
मध्ये सादर करण्यात आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर र्तेकऱ्याींना मावेिा वा्प करण्यात आला आ े काय 
तसेच परभणी बा यवळण रस्त्याचे कामाकरीता भसूींपादन करण्यासाठी कें द्र 
र्ासनाच्या सन २०१९-२०२० च्या वावषिक ननयोिनामध्ये प्रस्ताववत केलेल्या 
ननिीस मींिुरी ममळाली आ े काय, ननिीच्या अनषुींगाने भसूींपादनाची प्रकक्रया 
पणूि करुन कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, त्याबाबतची 
थोडक्यात सववस्तर माह ती व सद्य:जस्थती काय आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.अशोिराव चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 

िमीन  स्ताींतरणाबाबत एकूण २५८ पकैी १८० र्तेकऱ् याींचे कागदपत्र े
व खात े क्रमाींक मुींबई येथील राषट्रीय म ामागि (भपुषृठ व सडक पररव न 
मींत्रालय) कायािलयाकड ेिमा करण्यात आले असनू ७८ र्तेकऱ् याींचे कागदपत्र े
व खात ेक्रमाींक अप्राप्त आ ेत.  
(२) परभणी बा्यवळण रस्त्याचे कामाकरीता एकूण ८४.४५  ेक््र एवढया 
िममनीची आवश्यकता आ े व कें द्र र्ासनाच्या सन २०१९-२०२० च्या वावषिक 
ननयोिनामध्ये प्रस्ताववत असलेल्या भसूींपादनाकरीता कें द्र र्ासनाने       
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हदनाींक १३/०२/२०२० रोिी रुपये ६८.०१ को्ी मींिूर केले आ ेत. 
भसूींपादनासाठी र्तेकऱ् याींच े खात े क्रमाींक पडताळणीची प्रकक्रया सरुु असनू 
Online Bhoomirashi पो ि्लव्दारे र्तेकऱ् याींना मावेिा रक्कम थे्  खात्यात 
िमा करण्याची प्रकक्रया कायािजन्वत आ े. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

राज्यात िोरोनाच्या साथीमध्ये खािगी रुग्णालये वाढीव  
दराने बबलाांची आिारणी िरीत असल्याबाबत 

  
(१४) ५१५४ (१३-११-२०२०) अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोनाची साथ सरुू झाल्यानींतर र् रातील खािगी 
रुग्णालयाकडून मनमानी पध्दतीने बबलाींची आकारणी केली िात असल्याच्या 
अनेक तक्रारी म ानगरपामलकेकड ेकरण्यात आल्याच े मा े ऑक््ोबर, २०२० 
मध्ये व त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने म ानगरपामलकेने खािगी रुग्णालयावर 
कोणत्या स्वरुपाची कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, त्याबाबतचा तपर्ील 
काय आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आ े. 
(२) र्ासनाने कोववड रुग्णाींचे उपचाराकरीता हदनाींक २१ मे, २०२० व हदनाींक 
३१ ऑगस््, २०२० चे अर्िसचूनेतील ॲनेक्र्चर “सी” नसुार कमाल दर 
मयािदा ननजश्चत केलेली आ े. 

त्यानषुींगाने म ापामलकेने खािगी रुग्णालयातनू डडस्चािि  ोणारे 
रुग्णाींचे बबलाचे लखेापररक्षण तसेच रुग्णाींचे तक्रारीचा ननप्ारा करणेकरीता 
ऑडी्रची नेमणूक केली आ े. 
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लेखापररक्षण व प्राप्त तक्रारीनसुार उपरोक्त अर्िसचूनेतील नमदू 
दरापेक्षा िादा आकारणी झालेल्या रुग्णाींना िादाची रक्कम परत करण्यात 
आली आ े. 

तक्रारीींची दखल न घेता व रुग्णाींस रक्कम परत न करणाऱ्या 
रुग्णालयाचा म ापामलकेने हदलेला कोववड दिाि काढून घेवनू रुग्णालय 
तात्परुत ेबींद करण्याची कायिवा ी करण्यात येत आ े. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

वाशशम जिल्हा सत्र न्यायालयातील प्रनतक्षा सचूीवर असलेल्या 
शशपाई पदाच्या उमेदवाराांना सेवेत सामावनू घेण्याबाबत 

  
(१५) ५१५९ (१३-११-२०२०) अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामर्म जिल् ा सत्र न्यायालयातील प्रनतक्षा सचूीवर प्रलींबबत असलेल्या 
उमेदवाराींना मर्पाई पदावर सामावनू घेण्यात येईल असे आश्वासन 
अथिसींकल्पीय अर्िवेर्न, २०२० मध्ये मा.वविी व न्याय राज्यमींत्री याींनी हदल े
 ोत,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, वार्ीम जिल् ा सत्र न्यायालयातील मर्पाई पदाींची प्रनतक्षा 
यादीची मदुत मा े डडसेंबर, २०२० मध्ये समाप्त  ोत आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार मदुत सींपण्यापवूी प्रनतक्षा यादीतील मर्पाई 
पदाच्या उमेदवाराींना सेवेत सामावनू घेण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े तसेच याबाबत र्ासनाची भमूमका काय आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.उध्दव ठािरे (०१-१२-२०२०) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) सन २०१८ मिील भरती प्रकक्रयेत वाशीम जिल् ा न्यायालयातील भरती 
सममतीने तयार केलेल्या ५० मर्पाई पदाींसाठीच्या उमदेवाराींच्या ननवड/प्रनतक्षा 
यादीस मा.उच्च न्यायालयाने मान्यता हदली आ े. सदर ननवड/प्रनतक्षा यादीची 
विैता दोन वषािसाठी म् णिेच हदनाींक ४/१२/२०२० पयतं आ े. मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींनी सन २०१८ मिील वार्ीम जिल््यातील मर्पाई 
पदाच्या भरती प्रकक्रयेत अजस्तत्वात असलेल्या ननवड/प्रनतक्षा यादीस एक 
वषािसाठी मदुतवाढ मींिूर केली आ े. हदनाींक २४/११/२०२० पावेतो २६ 
उमेदवाराींना ननयकु्तीचे आदेर् ननगिममत करण्यात आल ेआ ेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
 

___________ 
  

मुांबई व ठाणे येथील झोपडपट्टी पनुविसन योिना प्रलांबबत असल्याबाबत 
  
(१६) ५१६० (१३-११-२०२०) अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय गहृननमािण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथे झोपडपट्टी पनुविसनाच्या एकूण १४८१ व ठाणे येथे एकूण ७१ 
योिना राबववल्या िात असल्याचे मा े िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान झोपडपट्टी पनुविसन प्रार्िकरणाने घेतलेल्या आढाव्यामार्ि त 
ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, न्यायालयीन प्रकरणे व ववववि र्ासकीय ववभागामारं्त 
अप्राप्त ना- रकत प्रमाणपत्र, ववत्त परुवठ्याचा अभाव इत्यादी कारणास्तव 
एकूण ७८१ योिनाींचा ववकास प्रलींबबत तसेच सींथगतीने सरुु असल्याचा 
झोपडपट्टी पनुविसन प्रार्िकरणाच्या अ वालात नमदू करण्यात आले आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर प्रलींबबत योिना ववह त कालमयािदेत 
पणूि करण्याबाबत तसेच झोपडीिारकाींना ४०० चौ.रु््ाींच्या सदननका बाींिून 
देण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. जितेंद्र आव्हाड (०२-१२-२०२०) : (१)  े खरे आ े. 
(२) व (३) सींथगतीने सरुु असलेल्या ७८१ झोपडपट्टी पनुविसन योिनाींपकैी 
ताींबत्रक बाबीींमळेु रखडलेल्या योिनाींची सींख्या तलुनेने कमी आ े. त्यामळेु 
झोपडपट्टी पनुविसन योिनाींचा वेग केवळ ताींबत्रक अडचणीींमळेु मींदावला, असे 
म् णणे सींयकु्तीक  ोणार ना ी. मात्र ववत्त परुवठ्या अभावी व सक्षम 
प्रार्िकाऱ्याींकड े पररमर्ष्-२ प्रलींबबत असल्यामळेु त्याचप्रमाणे सींबींर्ित 
योिनेतील झोपडीिारकाींचे स कायि ममळत नसलेल्या योिनाींची सींख्या मोठ्या 
प्रमाणात आ े.  
 ववह त कालाविीत िलदगतीने पररमर्ष्-२ देण्यासाठी ववभागवार 
समवपित उप जिल् ार्िकाऱ्याींची ननयकु्ती करण्याची बाब ववचारािीन आ े. 
 योिनेच्या बाींिकामास स कायि न करणाऱ्या झोपडीिारकाींची सींख्या 
लक्षात घेता प्रचमलत असलेली अवपलीय तरतदू बदलनू त्याऐविी समवपित 
एकच अवपलीय सममती नेमण्याची बाब देखील ववचारािीन आ े. 
 ववत्तपरुवठ्या अभावी सींथगतीने सरुु असलेल्या योिनाींची सींख्या 
पा ता, ववत्त परुवठा करणाऱ्या राषट्रीयकृत बँकाींसोबत भागिारक/गुींतवणकूदार 
याींच्या आवश्यक बठैकाींचे आयोिन र्ासनस्तरावर करण्यात आलेले आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
 

___________ 
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औरांगाबाद-माहूर (ता.उमरखडे, जि.यवतमाळ) या राष्ट्रीय महामागािचे  
िाम ननिृष्ट्ट दिािचे झाल्याबाबत 

  
(१७) ५२४५ (१३-११-२०२०) डॉ.विाहत शमझाि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफि  भाई िगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.अमरनाथ 
रािूरिर : सन्माननीय सावििननि बाांधिाम (सावििननि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद-मा ूर (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) या राषट्रीय म ामागािच े
चाल ू असलेल्या कामाींमध्ये िाणकी-रु्लसावींगी या रस्त्यावर माती ममर्श्रत 
मरुुमाचा वापर  ोत असल्यामळेु उक्त रस्त्याच ेकाम ननकृष् दिािचे झाले 
असनू त्यावर खड्ड े पडल्याची बाब मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्िनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदर रस्त्याच े काम उत्कृष् दिािचे 
करण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े तसेच रस्त्याच े
ननकृष् दिािचे काम करणाऱ्या दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.अशोि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
 

___________ 
  

फुलांब्री त ेखुलताबाद (जि.औरांगाबाद) रस्त्याचे  
िाम ननिृष्ट्ट दिािचे झाल्याबाबत 

  
(१८) ५२६७ (१३-११-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय सावििननि 
बाांधिाम (सावििननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) रु्लींब्री त े खुलताबाद (जि.औरींगाबाद) रस्त्याच े गत वषिभरापासनू सरुु 
असलेले मसमें्, काँक्री्ीकरण तसेच मिबतुीकरणाच े काम ननकृष् दिािच े
झाल्यामळेु उक्त रस्ता खचून व भेगा पडून रस्त्याची दरुवस्था झाली 
असल्याच ेहदनाींक ३१ ऑगस््, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्िनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.अशोि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आ े. 

रु्लींब्री त े खुलताबाद (जि.औरींगाबाद) मसमें्, काँक्री्ीकरण तसेच 
मिबतुीकरणाच्या कामात का ी हठकाणी अींर्त: प्रमाणात भेगा पडल्याच े
ननदर्िनास आलेले आ े. सदर भागात सींबींर्ित कीं त्रा्दारामार्ि त दरुुस्तीचे 
काम प्रगतीत आ े. 
(२) करारनाम्यानसुार Civil Tech या त्रयस्थ यींत्रणेकडून तपासणी करण्यात 
आली असनू प्राप्त तपासणी अ वालानसुार का ी पॅनलमध्ये दरुुस्ती आवश्यक 
असल्याचे ननदर्िनास आले आ े. त्यानसुार सदर हठकाणची दरुुस्ती 
कीं त्रा्दारामार्ि त करुन घेण्यात येणार आ े. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

नागपरू महानगरपाशलिेतील शशक्षि व िमिचाऱ याांना  
सातवा वेतन लाग ूिरण्याबाबत 

  
(१९) ५३०८ (१३-११-२०२०) श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रववण दरेिर, अॅड.ननरांिन 
डावखरे, श्री.वविय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटिर : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) नागपरू म ानगरपामलकेतील मर्क्षक व कमिचाऱ् याींना सातवा वेतन लाग ू
करण्याचा ननणिय म ानगरपामलका सभाग ृात वषिभरापवूी घेऊन ी र्ासनाची 
परवानगी न ममळाल्याने सदर कमिचाऱ्याींना सातवा वेतन लाग ू केला 
नसल्याची बाब मा े ऑक््ोबर, २०२० च्या पह ल्या आठवड्यात ननदर्िनास 
आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मर्क्षक व कमिचाऱ् याींना ५० लाखाींच े ववमा कवच तसेच 
ऑनलाईन मर्क्षणाची दयु्यम िबाबदारी असलेल्या मर्क्षकाींना कोणत ेी एक 
कायि देण्याचा ननणिय  ी घेण्यात आल्याचे ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मर्क्षक व कमिचाऱ् याींच्या नगर ववकास ववभागाींतगित येणाऱ् या 
मागण्या मींिूर करण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) नागपरू म ानगरपामलकेच्या 
आस्थापनेवरील कायिरत अर्िकारी/कमिचारी याींना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
मर्र्ारसी लाग ू करण्याच्या सींदभाित, आयकु्त, नागपरू म ानगरपामलका 
याींचेकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आ े.  
(२) “कोववड-१९ र्ी सींबींर्ित कतिव्य बिावताना कोववडमळेु मतृ्य ू  ोणाऱ्या 
कमिचाऱ्याींना ववमा कवच/सानगु्र  स ाय्य लाग ूकरण्याबाबत” च्या मागिदर्िक 
सचूना ननगिममत करण्यात आलेल्या आ ेत. तद्नसुार, कोववड-१९ र्ी सींबींर्ित 
कतिव्य बिावत असताना, मतृ्य ू पावलेल्या कमिचाऱ्याींचे ववमा रकमेबाबतचे 
प्रस्ताव म ानगरपामलकेकडून सींचालक, आरोग्य सेवा, मुींबई याींना पाठववले 
िातात व त्याींच्याकडून याबाबतची पढुील कायिवा ी  ोत.े 
 म ापामलकेच्या आस्थापनेवरील मर्क्षक कमिचाऱ्याींना कोरोना 
कालाविीत आवश्यकतनेसुार, कोरोनार्ी ननगडीत कायि सोपववण्यात आले 
 ोत.े 
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 तथावप, कोरोना लॉकडाऊन मर्थील झाल्यानींतर, राज्यातील र्ाळा/ 
मर्क्षण ्प्प्या्प्प्याने सरुु करणेसींदभाित र्ालेय मर्क्षण ववभागाच्या हदनाींक 
१५ िून, २०२० च्या र्ासन ननणियान्वये हदलेल्या मागिदर्िक सचूना ननगिममत 
केलेल्या आ ेत. त्यानसुार म ापामलकेच्या मर्क्षकाींना ्प्प्या्प्प्याने, 
ऑनलाईन मर्क्षणाची िबाबदारी देण्यात आलेली आ े. 
(३) व (४) नागपरू म ानगरपामलकेच्या आस्थापनेवरील कमिचाऱ्याींना सातव्या 
वेतन आयोगाच्या मर्र्ारसी लाग ू करण्यासींदभाितील प्रस्ताव र्ासनाच्या 
ववचारािीन आ े. 

___________ 
  

पणेु जिल््यात आांतरराष्ट्रीय ववमानतळ उभारण्याबाबत 
  
(२०) ५३८२ (१३-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई िगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.विाहत शमझाि, श्री.मोहनराव 
िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१८ ला हदनाांि ११ माचि, २०२० रोिी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पणेु जिल््यात आींतरराषट्रीय ववमानतळ उभारण्याकररता म ाराषट्र र्ासन 
व भारतीय ववमान प्रार्िकरण याींचेमार्ि त हदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी 
पा णी करुन परुींदर येथील िागा ननजश्चत करुन त्याबाबतचा अ वाल 
र्ासनाकड ेसादर करण्यात आलेला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ववमानतळ उभारण्याकरीता िवळिवळ सवि परवानग्या 
ममळालेल्या असताना ी पढुील कायिवा ी करण्यास ववलींब  ोत असल्यामळेु 
त्यासींदभाित हदनाींक ६ डडसेंबर, २०१८ रोिी अथवा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री 
याींच्या अध्यक्षतखेाली आयोजित करण्यात आलेल्या म ाराषट्र ववमानतळ 
ववकास कीं पनीच्या सींचालक मींडळाच्या बठैकीमध्ये का ी ननणिय घेण्यात 
आलेले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त बठैकीतील ननणियाचे स्वरुप काय आ े व त्यानषुींगाने 
र्ासनाने कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
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(४) तसेच उक्त आींतरराषट्रीय ववमानतळासाठी ककती ननिीची आवश्यकता 
आ े, सदर ननिी कर्ाप्रकारे उपलब्ि करण्यात येणार आ े व बाींिकाम केव् ा 
सरुु करुन त ेककती कालाविीत पणूि करण्याच ेप्रस्ताववत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.उध्दव ठािरे (२६-११-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय,  े खरे आ े.  
(३) नववन ववमानतळाच्या पह ल्या ्प्प्याचे काम र्ासनाच्या कीं पन्या अथवा 
अींगीकृत उपक्रमाींच्या सींयकु्त कीं पनीमार्ि त करण्याचा ननणिय म ाराषट्र 
ववमानतळ ववकास कीं पनीच्या सींचालक मींडळाच्या हदनाींक ६ डडसेंबर, २०१८ 
रोिी सींपन्न झालेल्या ६५ व्या बठैकीमध्ये घेण्यात आलेला आ े. त्यानसुार 
हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१९ रोिी Pune (Purandar) International Airport 
Ltd. (PIAL) या सींयकु्त कीं पनीची स्थापना झाली आ े.  
(४) सदर ववमानतळाच्या भसूींपादनाकरीता समुारे रुपये ४००० को्ी खचि 
अपेक्षक्षत आ े. त्याकरीता हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१९ रोिी Pune (Purandar) 
International Airport Ltd. (PIAL) या सींयकु्त कीं पनीची स्थापना झाली 
आ े. ववमानतळ उभारणीचा एकूण खचि अद्यावप ननजश्चत व् ावयाचा आ े. 
तथावप, र्ासन ननणिय हदनाींक २७/०२/२००९ अन्वये सावििननक-खािगी-
स भागामार्ि त सदर प्रकल्प उभारण्याच ेननजश्चत करण्यात आले आ े. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
  

___________ 
  

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या स्मारिाच्या िामाबाबत 
  
(२१) ५३८४ (१३-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई िगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.विाहत शमझाि, श्री.मोहनराव िदम, 
श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुािणी : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) इींद ुममल, मुींबई येथे भारतरत्न डॉ.बाबासा ेब आींबेडकर याींचे आींतरराषट्रीय 
ख्यातीचे स्मारक उभारण्याचा ननणिय कें द्र र्ासनाने घेतल्यानींतर मा े 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान स्मारकाचे भमूमपिून करण्यात आले 
असनू हदनाींक ९ रे्ब्रवुारी, २०१८ रोिी सदर स्मारकाचे बाींिकाम करण्यास 
मे.र्ापरुिी पालनिी या कीं पनीस कायािरींभ आदेर् देवनू ी अद्याप अींदािे २५ 
्क्केच बाींिकाम झाले असल्याचे ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर स्मारकाच्या कामाच्या स्वरुपात वेळोवेळी बदल 
करण्यात आल्यामळेु उक्त कामाींच्या खचािकरीता १०८९ को्ी इतक्यात वाढीव 
अींदािपत्रकीय रक्कमेच्या सिुारीत खचािस व सींकल्पर्चत्रास हदनाींक १५ 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास र्ासनाने मींिुरी देवनू ी त्याबाबतचा 
र्ासन ननणिय एमएमआरडीएच्या बठैकीपयतं म् णिे हदनाींक ७ िुल,ै २०२० 
पयतं ननगिममत केला नसल्याचे हदनाींक ३० ऑगस््, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त स्मारकासाठी परेुसा ननिी उपलब्ि  ोवनू ी बाींिकाम 
पणूि करण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आ ेत, याबाबत र्ासनाने 
चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार सदर 
स्मारक तात्काळ बाींिण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) मेससि र्ापरुिी पालनिी कीं .प्रा.मल. 
याींना हदनाींक ९ रे्ब्रवुारी २०१८ रोिी कायािरींभ आदेर् देण्यात आले असनू 
आितागायत स्मारकाचे पादपीठ व पतुळा वगळून अींदािे ३८ ्क्के इतके 
बाींिकाम पणूि झाले आ े. 
(२)  ोय, भारतरत्न डॉ.बाबासा ेब आींबेडकर याींचे इींद ु ममल येथील 
आींतरराषट्रीय दिािचे भव्य स्मारकाच्या सिुाररत सींरचनेनसुार पतुळ्याची उींची 
वाढवनू पादपीठ ३० मी्र (१०० रू््) उींच व पतुळा १०६.६८ मी्र (३५० 
रू््) उींच अर्ी एकूण १३६.६८ मी्र (४५० रू््) उींची ठेवण्यास 
मा.मींत्रिमींडळाने हदलेल्या मान्यतनेसुार सामाजिक न्याय व ववर्षे स ाय्य 
ववभाग व ववत्त ववभाग याींच्या स मतीने नगर ववकास ववभागामार्ि त हदनाींक 
१०/०९/२०२० रोिी र्ासन ननणिय ननगिममत करण्यात आला आ े. 
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(३) व (४) सदर स्मारकाांतगित पतुळा व पादपीठाच्या कामाचे डडझाईन, वव ींड 
्नेल चाचणी व सिुारीत सींरचनेची आयआय्ीमार्ि त मान्यता तसेच इतर 
ववववि ववभागाींच्या नव्याने लागणाऱ्या परवानग्या प्राप्त करण्यासाठी का ी 
कालाविी लागला. सद्य:जस्थतीत वरील सवि बाबीींची व परवानगीींची पतूिता 
झाली असनू काम प्रगतीपथावर आ े. तसेच कोववड-१९ या िागनतक 
म ामारीच्या सींक्ामळेु देखील कामाच्या प्रगतीवर पररणाम झाला. सदर 
प्रकल्पाचे काम मा े एवप्रल, २०२३ पयतं पणूि करण्याच ेमुींबई म ानगर प्रदेर् 
ववकास प्रार्िकरणाच्या स्तरावर ननयोजित आ े.  
  

___________ 
  

ऐरोली, नवी मुांबई येथे महानगरपाशलिेने सवि ननयम  
धाब्यावर बसनू वकृ्षतोड िेल्याबाबत 

  
(२२) ५४३४ (१३-११-२०२०) श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रववण दरेिर, 
अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.वविय ऊफि  भाई धगरिर, 
श्री.सजुितशसांह ठािूर : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सुींदर नवी मुींबई, स्वच्छ मुींबई र् राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी नवी 
मुींबई म ापामलकेमार्ि त लाखो रुपये खचि करून वकृ्षाींची लागवड करण्यात 
आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबई म ानगरपामलकेने सवि ननयम िाब्यावर बसवनू 
ऐरोली येथे रात्रीच्या वळेेत मोठ्या प्रमाणात झाडाींची कत्तल केली असल्याच े
मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आल ेआ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर वकृ्षतोड करताना ननयमानसुार म ापामलकेच्या वकृ्षतोड 
प्रार्िकरणाकडून ररतसर परवानगी घेण्यात आली  ोती काय, याबाबत 
र्ासनाने चौकर्ी करुन वकृ्षाची बेकायदेर्ीर कत्तल करणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े व त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०१-१२-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) व (३) नवी मुींबई म ानगरपामलकेच्या ऐरोली ववभागामध्ये हदनाींक 
१५/०८/२०२० रोिी रात्रीच्या वेळेस अज्ञात इसमाकडून ववनापरवानगी १३ नग 
झाड ेछा्णी केल्याच ेननदर्िनास आले. 

नवी मुींबई म ानगरपामलकेच्या वकृ्ष प्रार्िकरण सममतीची परवानगी 
न घेता बेकायदेर्ीर वकृ्षतोड करणाऱ्या इसमाववरूध्द हदनाींक १५/०८/२०२० 
रोिी रबाळे पोलीस ठाणे, नवी मुींबई येथे तक्रार दाखल करण्यात आली. 

सदर वकृ्ष तोडीबाबत म ाराषट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाींचे सींरक्षण व ितन 
अर्िननयम, १९७५ व म ाराषट्र (नागरी क्षते्र) वकृ्ष सींरक्षण आणण सींवििन 
ननयम, २००९ अन्वये न्यायालयीन कायिवा ी सरुू असल्याचे, नवी मुींबई 
म ानगरपामलकेने कळववले आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  
नवी मुांबईतील प्रिल्पग्रस्त िोळी समाि व शतेिऱयाांच्या िशमनी सांपाहदत 

िरताना हदलेल्या आश्वासनाांची पतूिता िरणेबाबत 
  
(२३) ५४३५ (१३-११-२०२०) श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रववण दरेिर, 
अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.वविय ऊफि  भाई धगरिर, 
श्री.सजुितशसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५२ ला हदनाांि ४ माचि, २०२० 
रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय नगरवविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील कोळी समाि आणण र्तेकऱ्याींच्या िममनी नवी मुींबईच्या 
ववकासासाठी र्ासनाने सन १९७० मध्ये सींपाहदत करताना स्थाननक 
भमूमपतु्राींना आगरी कोळी समािाची वसा त असलेली गावठाणे, समाि मींहदर, 
खेळाची मदैाने, माके्, गाडिन्स व र्ाळा अर्ा प्रकारच्या अनेक सोयी सवुविा 
देण्याच्या हदलेल्या आश्वासनाची पतुिता र्ासनामार्ि त करण्यात आली 
नसल्याची बाब मा े नोव् ेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदर सोयी सवुविा उपलब्ि करण्याबाबत 
कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 

नवी मुींबईतील ववववि नोड्समिील सोयी-सवुविाींचे भखूींड मसडको 
सींचालक मींडळाच्या मींिुरीनींतर वतृ्तपत्रामध्ये िाह रात प्रमसध्द करुन, ववहहत 
अ्ी व र्तींनसुार पात्र सींस्थाींना वा्प करण्याचे मसडकोचे िोरण आ े. 
 नवी मुींबई मिील ववववि नोड मध्ये १२.५% क्षेत्र योिनेच्या 
रेखाींकनामध्ये समाि मींहदर, खेळाचे मदैाने, माके्, गाडिन्स, र्ाळा अर्ा 
प्रकारच्या सोयी-सवुविाींसाठी एकूण ४११ भखूींड रेखाींकीत करण्यात आले 
आ ेत. त्यानसुार ववववि नोडमध्ये र्ालेय सींस्थाींना १६४ भखूींड, समाि 
मींहदराींकरीता एकूण १४ इमारती व १३ भखूींड रेखाींककत करण्यात आले आ ेत. 
यामर्वाय, नवी मुींबईतील प्रकल्पबार्ित नागररकाींनी स्थापन केलेल्या ३ 
सींस्थाींना सी.बी.डी. बेलापरू सेक््र २०, नेरुळ सेक््र २६ व ऐरोली सेक््र ८ 
येथे समाि मींहदराकरीता भखूींड तर र्ाळा, कॉलेि, मींहदर, व्यायामर्ाळा, 
मह लामींडळ इ. प्रयोिनासाठी एकूण ३१ भखूींड वा्प करण्यात आले आ ेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
 ___________ 
  

म.ुपो.सातपाटी (जि.पालघर) धूप प्रनतबांधि बांधाऱयाची  
नव्याने पनुबाांधणी िरणेबाबत 

  
(२४) ५४४८ (१३-११-२०२०) श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांिन डावखरे, 
श्री.वविय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.सजुितशसांह ठािूर : हदनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० 
रोिी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि ३५२८ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित 
सन्माननीय सावििननि बाांधिाम (सावििननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) म.ुपो.सातपा्ी (जि.पालघर) या गावातील िूप प्रनतबींिक बींिाऱ्याची 
मोठ्या प्रमाणात पडझड झाल्याबाबत तथेील मच्च्िमार बाींिवाींनी गत ६ त े७ 
वषािपासनू र्ासनाच्या मत्स्यव्यवसाय ववभाग व जिल् ार्िकारी याींना अनेक 
वेळा तक्रारी आणण लेखी ननवेदने हदल्यानींतर एकूण १२२० मी्र लाींबीच्या 
िूपप्रनतबींिक बींिाऱ्याचे करण्यात आलेल्या कामाींपकैी ६०० मी्र बींिाऱ्याच े
काम पणूि झाले असनू ३९५ मी्र बींिाऱ्याच े काम अपणूािवस्थेत असल्याचे 
मा े माचि, २०२० च्या प्रथम सप्ता ात ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, उविररत २२५ मी्र बींिाऱ्याचे सन २०२०-२०२१ चे 
अथिसींकल्पात मींिूर करण्यात आलेल्या कामाची सद्य:जस्थती काय आ े, 
याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानसुार सातपा्ी िूप प्रनतबींिक बींिाऱ्याची नव्याने पनुबांिणी करणेबाबत 
कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१)  ोय, सातपा्ी येथे िूपप्रनतबींिक 
बींिारा बाींिणेच्या मींिूर असलेल्या १२२० मी्र लाींबीपकैी ६०० मी. लाींबीच्या 
िूपप्रनतबींिक बींिाऱ्याचे काम पणूि झाले असनू उविररत ३९५ मी. चे काम 
प्रगतीपथावर आ े.  
(२) सन २०२०-२०२१ चे अथिसींकल्पात मींिूर करण्यात आलेल्या सातपा्ी 
येथील उविररत २२५ मी्र लाींबीच्या बींिाऱ्याचे कामास ताींबत्रक मींिूरी देणे, 
ननववदा प्रकक्रया राबववणेकरीता हदनाींक ९/११/२०२० अन्वये र्ासन मान्यता 
देण्यात आली असनू सदर काम अींदािपत्रकीय स्तरावर आ े.  
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
  

___________ 
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दापोली (जि.रत्नाधगरी) येथील आझाद मदैानाचे सशुोशभिरण  
िरुन सांरक्षि शभांत बाांधणेबाबत 

  
(२५) ५४६२ (१३-११-२०२०) श्री.रामदास िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८२४९ 
ला हदनाांि ७ माचि, २०१८ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय 
नगरवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली (जि.रत्नार्गरी) येथील आझाद मदैान सरु्ोमभकरण व सींरक्षक 
मभींत बाींिकामाबाबत र्ासनाकड ेप्रस्ताव सादर करण्यात आला आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर मदैानामध्ये िॉर्ग ींग टॅ्रक व खेळपट्टीस  अनेक सोयी 
सवुविाींचा अभाव असल्याच ेी ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, आझाद मदैानाची िागा म सलू ववभागाच्या ताब्यात असनू 
उक्त िागा ताब्यात घेण्याची नगरपररषदेमार्ि त सरुु असलेली कायिवा ी पणूि 
करण्यात आली आ े काय,  
(४) असल्यास, सदर मदैानाची िागा ववकमसत करण्याबाबत नगरपररषदेच्या 
ननयोिनानसुार कोणती कायिवा ी करण्यात आली वा येत आ े, त्याकरीता 
ककती ननिीची आवश्यकता असनू ती कर्ाप्रकारे उपलब्ि करण्यात येणार 
आ े, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०१-१२-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. अर्ा प्रकारचा कोणता ी 
प्रस्ताव दापोली नगरपींचायतीकडून प्राप्त झालेला ना ी. 
(२) दापोली येथील आझाद मदैान सद्य:जस्थतीत नगरपींचायतीच्या ताब्यात 
ना ी. तथावप, दापोली नगरपींचायतीमार्ि त मदैानाची ननयममतपणे सार्सर्ाई 
केली िात.े 

तसेच, सदर मदैानािवळ असलेले र्ौचालयाचे आरक्षण ववकमसत 
करुन सदर हठकाणी दापोली नगरपींचायतीमार्ि त सावििननक र्ौचालयाच े
बाींिकाम केल ेआ े. 
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मदैानाच्या हठकाणी नागररकाींना बसण्यासाठी नगरपींचायतीमार्ि त 
बाके बसववण्यात आलेली आ ेत. 

मदैानामध्ये िॉर्ग ींग टॅ्रक व खेळपट्टी ना ी,  ी वस्तजुस्थती आ े. 
(३) आझाद मदैानावरील आरक्षणाच्या िागा ततूि म सलू ववभागाच्या 
मालकीच्या असनू सदर िागा ताब्यात घेण्याची कायिवा ी नगरपींचायत 
स्तरावर सरुु असल्याच ेदापोली नगरपींचायतीने कळववले आ े. 
(४) ववकास आराखड्यामध्ये आझाद मदैानावर ववववि आरक्षणे प्रस्ताववत 
असनू सदर आरक्षणानसुार मदैानावर सोयी-सवुविा उपलब्ि करुन देण्यासाठी 
सदर मदैान नगरपींचायतीच्या ताब्यात आल्यानींतर सववस्तर प्रकल्प अ वाल 
तयार करुन ननिीची मागणी करण्याचे ननयोिन असल्याचे दापोली 
नगरपींचायतीने कळववले आ े. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी.  

___________ 
  

पोंगावफाटा त ेवडपे (ता.शभवांडी, जि.ठाणे) येथील  
रस्त्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  
(२६) ५४६४ (१३-११-२०२०) श्री.रवव ांद्र फाटि : सन्माननीय सावििननि 
बाांधिाम (सावििननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पोंगावर्ा्ा त े वडपे (ता.मभवींडी, जि.ठाणे) येथील रस्त्याींची अत्यींत 
दरुवस्था झाल्याच े मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर हठकाणी रस्त्याींवर पडलेल्या खड्डयाींमळेु वारींवार 
अपघात  ोत असनू सदर खड्ड ेतात्काळ भरुन रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.अशोिराव चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१)  ोय. 
पोंगावर्ा्ा त े वडपे रस्त्याच्या का ी भागात चाल ू वषी झालेल्या 

अनतवषृ्ीमळेु खड्ड े पडलेले  ोत.े सदर पडलेले खड्ड े पावसाळया दरम्यान 
खडी व मरुूमाने भरुन रस्ता वा तकुीसाठी सरुळीत ठेवण्यात आला  ोता. 
(२) पोंगावर्ा्ा त े वडप े रस्त्यावर पडलेल्या खड्डयाींची दरुुस्ती करण्याचे 
काम सरुु करण्यात आले असनू सद्य:जस्थतीत रस्त्यावरील खड्ड ेएमपीएम 
भरण्यात आले असनू रस्ता वा तकुीसाठी सजुस्थतीत ठेवण्यात आला आ े. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

औरांगाबाद शहरातील शशवािीनगर येथील भयुारी मागािच्या  
िामास मान्यता शमळण्याबाबत 

  
(२७) ५४७८ (१३-११-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय सावििननि 
बाांधिाम (सावििननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगाबाद र् रातील मर्वािीनगर येथील भयुारी मागािच्या कामाकरीता 
दक्षक्षण-मध्य रेल्वेच्या नाींदेड ववभागाने रेल्व े प्रर्ासनाबरोबर ननिी 
सामानयकरण (कॉस्् र्अेरीींग) करण्याचा प्रस्ताव सर्चव, सावििननक बाींिकाम 
ववभाग याींचेकड ेमींिुरीकरीता पाठववला असल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर भयुारी मागि तयार झाल्यास रेल्वे र्ा्कामळेु 
सद्य:जस्थतीत मोठ्या प्रमाणावर  ोणाऱ्या वा तकू कोंडीचा प्रश्न सु् णार 
असल्याने र्ासनाने उक्त प्रस्तावास त्वरीत मींिुरी देण्याबाबत कोणती 
कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े व त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. अशोि चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) व (३) ववषयाींककत भयुारी मागािचे काम ननकष, मींिूरी व ननिी 
उपलब्ितचे्या अिीन रा ून  ाती घेण्याचे ननयोिन रा ील. 

___________ 
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नाांदेड शहरातील गोदावरी नदीपात्रातील मलशधु्दीिरण प्रिल्पाचे  
िाम हदघििाळापासनू प्रलांबबत असल्याबाबत 

  
(२८) ५५९८ (१३-११-२०२०) श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी : सन्माननीय नगरवविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड येथील गोदावरी नदी र्धु्दीकरण प्रकल्पासाठी कें द्र र्ासनाने सन 
१९९९ मध्ये हदलले्या १६ को्ी रुपयाींच्या ननिीतनू म ाराषट्र िीवन 
प्रार्िकरणाचे माध्यमातनू िलर्धु्दीकरण प्रकल्पाचे कामास सरुुवात करुन 
सन २००८ मध्ये मौ.बोंढार येथे ११० एकर िागेवर मलर्धु्दीकरण प्रकल्प 
उभारण्यात आला  ोता. परींत,ु सन २००८ त े२०१० रोिीपासनू सदर प्रकल्पाच े
काम बींद असल्याचे ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड-वाघाळा म ापामलकेने १३ को्ीींची उक्त प्रकल्प योिना 
सन २०१७ मध्ये कायािजन्वत करुन त्यापकैी ५५ लाख रुपये खचि करुन 
नदीपात्रातील १८ नाल्याच े पाणी थे् बोंढार िलर्धु्दीकरण कें द्रापयतं 
पो ोचववले असल्याचे हदनाींक १४ िून, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्िनास 
आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, चुनाल नाला मलर्धु्दीकरण कें द्र उभारणीसाठी सन २०१९ 
मध्ये म ापामलकेने पाठववलेल्या रुपये ७७ को्ीींच्या प्रस्तावास र्ासनाने 
मींिूरी देऊन त्यापकैी १७ को्ी रुपयाींचे अनदुान म ापामलकेस त्याच वषी 
देण्यात आले  ोत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, कें द्र र्ासनाने ननिी देऊन ी सदर प्रकल्पाचे काम िवळपास 
१८ वष े प्रलींबबत रा ण्याची कारणे काय आ ेत, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी 
केली आ े काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार उक्त प्रकल्पाला 
कायािरींभ आदेर् देऊन प्रकल्पाचे काम त्वररत सरुु करण्याबाबत कोणती 
कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) िे.एन.एन.य.ुआर.एम. अींतगित सन 
२००७ मध्ये नाींदेड र् रातील बोंढार मलर्धु्दीकरण कें द्र उभारण्यासाठी कें द्र 
र्ासनाकडून रुपये ३६.८५ को्ीच्या प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाली. त्यानसुार 
मनपाने ८९.३३ एकर एवढ्या िागेवर बोंढार येथ े ८७ दलघमी क्षमतचे े
मलर्धु्दीकरण कें द्र उभारल ेआ े. 

सदरील मलर्धु्दीकरण कें द्राचे काम सन २०१४ मध्ये पणूि करण्यात 
आले असनू सदर मलर्धु्दीकरण कें द्र कायािजन्वत आ े. 
(२) म ाराषट्र िीवन प्रार्िकरण ववभागाने नदी काठी वाह नी व बींिारे 
बाींिण्याचे काम पणूि करून २००९ मध्ये म ानगरपामलकेकड े स्ताींतररत केल े
आ े. सदर वाह नी व बींिाऱ्याच्या कामास बराच कालाविी झाला 
असल्याकारणाने सदर वाह नीमध्ये गाळ/कचरा साठल्याने (चोकअप झाल्याने) 
१७ नाल्यावरील बाींिलेले बींिारे नादरुुस्त झाल्याने सदर वाह नीतील गाळ 
काढणे, आवश्यकतनेसुार चेंबसिची उींची वाढववणे, नादरुुस्त वाह नी बदलणे, 
बींिारे दरुुस्त करणे, गे् बसववण्याचे कामे  ाती घेऊन मनपा ननिीतनू रुपये 
५६.६५ लाख खचि करण्यात आला आ े,  े खरे आ े. 
(३) चुनाल नाला मलर्धु्दीकरण कें द्र उभारण्याबाबतच्या म ानगरपामलकेच्या 
प्रस्तावास अनसुरुन पयािवरण ववभागाचे राज्य नदीसींवििन योिनेंतगित रुपये 
१७.५९८१ को्ीींच्या प्रकल्पास हदनाींक ११/०९/२०१९ रोिी प्रर्ासकीय मान्यता 
हदली आ े. 

मात्र, त्यासाठीचा ननिी पयािवरण ववभागाकडून म ानगरपामलकेकड े
अद्याप प्राप्त झालेला ना ी. 
(४) व (५) कें द्र र्ासनामार्ि त सन २००७ मध्ये िेएनएनयआुरएम 
अमभयानाींतगित मलर्धु्दीकरण कें द्र (STP), साींडपणी पींपीींग कें द्र (SPS), 
मखु्य मलननस्सारण वाह नी बाींिण्यासाठी ननिी देण्यात आला  ोता. 

याबाबतचे कायािदेर् सन २००९ मध्ये देऊन सदरील काम २०१४ मध्ये 
पणूि झाले असनू आिममतीससधु्दा बोंढार येथील मलर्धु्दीकरण कें द्र (STP), 
साींडपाणी पींपीींग कें द्र (SPS), मखु्य मलननस्सारण वाह नी कायािजन्वत असनू 
सद्य:जस्थतीस त्याींची देखभाल दरुुस्ती देखील करण्यात येत आ े. 
  

___________ 
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िें द्र शासनाने आांतरराष्ट्रीय ववत्तीय सेवा िें द्र मुांबई ऐविी अहमदाबाद येथे 
स्थलाांतररत िरण्याच्या ननणिय घेतल्याबाबत 

  
(२९) ५६०५ (१३-११-२०२०) श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील बाींद्रा-कुलाि कॉम्पेक्स (बीकेसी) येथे कें द्र र्ासनामार्ि त 
आींतरराषट्रीय ववत्तीय सेवा कें द्र (आयएर्एससी) उभारण्याचा ननरण्य कें द्र 
र्ासनाने सन २००७ मध्ये घेतला  ोता,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, कें द्र र्ासनाने सदर आींतरराषट्रीय ववत्तीय कें द्र मुींबई ऐविी 
अचानकपणे गिुरात राज्यातील अ मदाबाद येथे उभारण्यात येणार असल्याच े
मा े मे, २०२० मध्ये िा ीर केले असनू ी मुींबईतील प्रस्ताववत ववत्तीय कें द्र 
रद्द केल्याचे कें द्र र्ासनाने अर्िकृतररत्या िा ीर केले नसल्याचे हदनाींक २ 
सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबई  ी देर्ाची आर्थिक राििानी असनू तथेे बाँम्बे स््ॉक 
एक्सचेंज, नॅर्नल स््ॉक एक्सचेंज, ररझव् ि बँक ऑर् इींडडया तसेच देर्ातील 
व परदेर्ातील बँकाींची मखु्यालये, ववत्तीय सींस्थाींची मखु्यालये व िागनतक 
व्यापार कें द्र इ. म त्वाच्या सींस्थाींची मखु्यालये मुींबईमध्ये असल्यामळेु कें द्र 
र्ासनाने घेतलेल्या पवुीच्या ननणियानसुार प्रस्ताववत आींतरराषट्रीय ववत्तीय 
सेवा कें द्र मुींबईमध्येच उभारण्यात यावे, अर्ी ववनींती राज्यातील 
लोकप्रनतननिी व कामगार सींघ्ना तसेच मुींबई म ानगर प्रादेमर्क ववकास 
प्रार्िकरणास  राज्य र्ासनाने देखील कें द्र र्ासनाकड े हदनाींक ३ मे, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, दरम्यानच्या काळात बीकेसी, मुींबई येथील प्रोसेमस ींग झोन व 
नॉन प्रोसेमस ींग झोनमिील ववकासक्षम िमीन व मनोरींिन उपक्रमासाठी 
राखीव िममनीच्या एकूण क्षेत्रावर िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र व ररकक्रएर्नल 
ग्राऊीं ड (आरिी)  े दोन् ी प्रकल्प कायािजन्वत  ोऊ र्कतील, याबाबत मुींमप्रवव 
प्रार्िकारणाने सरु्चत केलेल्या प्रस्तावा सींदभाित र्ासनाने मा े सप् े्ंबर, २०२० 
अखेरपयतं ननणिय घेतला नसल्याचे ी ननदर्िनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार आींतरराषट्रीय ववत्तीय सेवा कें द्र 
(आयएर्एससी) मुींबईमध्ये उभारण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) कें द्र र्ासनाच्या ववत्त मींत्रालयाव्दारे, 
मुींबईला िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र म् णून ववकमसत करण्यासाठी एका 
र्क्ती प्रदत्त तज्ञ सममतीची स्थापना करण्यात आली  ोती. सदर सममतीने 
आपला अ वाल सन २००७ मध्ये कें द्र र्ासनाकड ेसादर केला  ोता. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. कें द्र र्ासनाने, िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र प्रार्िकरण 
अर्िननयम २०१९ मिील तरतदुीनसुार िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र प्रार्िकरण 
स्थापन करणे व देर्ातील िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्रामिील ववत्तीय सेवा 
ननयममत करणाऱ्या एकाजत्मक प्रार्िकरणाचे मखु्यालय गाींिीनगर, गिुरात 
येथे स्थापन करण्याबाबत हदनाींक २७ एवप्रल, २०२० रोिी अर्िसचूना 
ननगिममत केली आ े. बीकेसी, मुींबई येथ े िागनतक ववत्तीय कें द्र मींिूर 
करण्याबाबत प्रस्ताव कें द्र र्ासनास यापवूी सादर करण्यात आला असनू तो 
रद्द केल्याची बाब ननदर्िनास येत ना ी.  
(३), (४), (५) व (६) राज्य र्ासनाने, म ाराषट्राच्या सवांगीण ववकासासाठी व 
वाींदे्र-कुलाि सींकुलातील ववत्तीय सींस्थाींना पोषक ठरणारे, ववत्तीय सेवा 
उपक्रमाींना चालना देणारे िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र वाींदे्र-कुलाि सींकुलामध्ये 
उभारण्याचे मा े मे, २०१५ मध्ये ठरवले. प्रार्िकरणाने वाींदे्र-कुलाि सींकुलामध्ये 
(बीकेसी) िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र स्थावपत करण्यासाठी सींबींर्ित 
भागिारक कोण असावे, तसेच  े कें द्र उभारण्यासाठी कोणत्या कायदेर्ीर 
बाबीीं ववचारात घ्याव्या लागतील याबाबतचा अभ्यास करून पडताळणी 
अ वाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची ननयकु्ती करण्यात आली  ोती. 
ववर्षे आर्थिक क्षेत्र कायदा, २००५ अींतगित बीकेसीतील िी-्ेक्स्् ब्लॉक मध्ये 
५०.३१  ेक््र िशमनीवर ववर्षे आर्थिक क्षते्र (सझे) मान्य करुन त्यावर 
िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्याबाबत 
एमएमआरडीएमार्ि त मा े िानेवारी, २०१७ मध्ये कें द्र व राज्य र्ासनास  
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प्रस्ताव सादर करण्यात आला  ोता. राज्य र्ासनाच्या उद्योग, ऊिाि व 
कामगार ववभागामार्ि त प्रार्िकरणाच्या बीकेसीतील िी-्ेक्स्् ब्लॉक मध्ये 
सेझ प्रस्तावाच्या मींिूरीसाठी सींचालक, वाणणज्य ववभाग (ववर्षे आर्थिक क्षेत्र 
ववभाग, वाणणज्य व उद्योग मींत्रालय), भारत सरकार याींच्याकड े मा े 
रे्ब्रवुारी, २०१७ रोिीच्या पत्राव्दारे मर्र्ारस करण्यात आली. मुींबई म ानगर 
प्रदेर् ववकास प्रार्िकरणाच्या हदनाींक ०७/०७/२०२० रोिीच्या १४९ व्या 
बठैकीमिील ठराव क्र. १५३४ अन्वये वाींदे्र-कुलाि सींकुलातील “िी” ब्लॉकमिील 
आरिी-६, आरिी-१९, आरिी-२३ व ्ेकडीचे (ह ल्स) अींदािे एकूण ६.८७  े. 
भखुींडापकैी सीआरझेडमिील अींदािे ३.१०  े. भखूींडावर सावििननक वापराचा 
बगीचा व सीआरझेड बा ेरील अींदािे ३.७७  े. भखूींडापकैी ०.६८७  े. भखूींडावर 
मनोरींिन कें द्र (१.०३१  े. बाींिकाम क्षेत्र) व उविररत भखूींडावर “ओपन ्ू 
स्काय” वापराींच्या ववकासासाठी ई-ननववदा पध्दतीने ननववदा मागवनू यर्स्वी 
ननववदाकाराची ननयकु्ती करुन ३० वषाकंरीता ‘डी.एर्.बी.ओ.्ी. तत्वावर सदर 
भखूींड वा्प करणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आ े. सदर 
िमीन आरिी-६, आरिी-१९, आरिी-२३ व ्ेकडी या िी-ब्लॉक मिील 
आर.िी.चा ताबा ‘डी.एर्.बी.ओ.्ी तत्वावर एिन्सीला देण्यात आल्यास 
िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्राकरीता लागणाऱ्या एकसींि व अननतक्रममत ५०  े. 
िशमनीपकैी अींदािे ६.८७  े. भखूींडावर आर.िी. ववकमसत  ोणार असनू 
त्यापकैी र्क्त ०.६८७  े. एवढया भखूींडावर मनोरींिन कें द्राच ेबाींिकाम  ोणार 
असनू उविररत मोकळा भखूींड प्रस्ताववत िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र 
(आयएर्एससी-सेझ) मिील नॉन प्रोसेमस ींग झोनचा भाग म् णून समाववषठ 
 ोईल या सापेक्ष  ा भखूींड ववकमसत करण्याचे प्रस्ताववत आ े. प्रार्िकरणाच्या 
िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्राच्या प्रस्तावास कें द्र र्ासनाकडून अद्यापी 
सकारात्मक प्रनतसाद प्राप्त झालेला ना ी. तथावप, आर.िी. चा वापर 
सविसािारण लोकाींसाठी करण्याची गरि असल्याने ववषयाींककत आर.िी. च े
क्षेत्र प्रस्ताववत िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्राचा भाग म् णून ववकमसत 
करण्याबाबत कें द्र र्ासनास ववनींती करण्याचे प्रस्ताववत आ े. िेणेकरुन, 
िागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र (आयएर्एससी-सेझ) तसेच ववषयाींकीत मनोरींिन 
मदैान  े दोन् ी प्रकल्प कायािजन्वत  ोतील. उपरोक्त ठरावाच्या यानषुींगाने 
प्रार्िकरणाच्या स्तरावर कायिवा ी सरुू आ े. 

___________ 
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अहमदनगर-िरमाळा-टेंभणुी रस्त्याच्या चौपदरीिरणाच्या िामाबाबत 
  
(३०) ५६२३ (१३-११-२०२०) श्री.रणजितशसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय 
सावििननि बाांधिाम (सावििननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) अ मदनगर-करमाळा े्ंभणुी या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या मींिूर 
कामाचे कीं त्रा् मे.कल्याण ्ोल इन्रास्ट्रक्चर मल. या कीं पनीला देण्यात आल े
असनू सींबींर्ित रस्त्याची रूीं दी ४५ मी्र वरुन ६० मी्रपयतं करण्याच े
प्रस्ताववत करण्यात आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उविरीत १५ मी्र िममनीचे भसूींपादन करण्यात आले आ े 
काय, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर रस्त्याचे काम त्वररत सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (०३-१२-२०२०) : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 

उविररत चौपदरीकरणाच्या कामासाठी र्ासनाने मे.कल्याण ्ोल 
इन्रास्ट्रक्चर मल. याींना पयाियी उद्योिक (Substitute) म् णून नेमणेस 
मान्यता हदली आ े. सदरच्या चौपदरीकरणाच्या कामात रस्त्याची रुीं दी ४५ 
मी्र वरुन ६० मी्र करणे प्रस्ताववत ना ी. 
(२) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

उरण (जि.रायगड) येथील हनमुान िोळीवाडा येथील  
ग्रामस्थाांचे फेर पनुविसन िरण्याबाबत 

  
(३१) ५६३९ (१३-११-२०२०) श्री.ियांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ४८६३४ ला हदनाांि २६ िून, २०१९ रोिी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाित सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 



वि.प. ९ (44) 

(१) उरण (जि.रायगड) येथील  नमुान कोळीवाडा ग्रामस्थ गत ३५ वषांपासनू 
िेएनपी्ी व कें द्र र्ासन तसेच राज्य र्ासन याींच्यातील समन्वयाच्या 
अभावामळेु रे्र पनुविसाच्या प्रनतक्षेत असल्याच ेमा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, गत ३५ वषांपासनू घराींना लागलेल्या वाळवीमळेु रे्र 
पनुविसनाच्या प्रनतक्षेत असलेल्या  नमुान कोळीवाडा येथील ग्रामस्थाींनी 
हदनाींक २ ऑक््ोबर, २०२० रोिी िेएनपी्ी आणण जिल् ार्िकारी, रायगड 
याींच्या ववरोिात उरण त मसल कायािलयासमोर िरणे आींदोलन केले  ोत,े  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणता ी ननणिय न झाल्यास हदनाींक २१ 
िानेवारी, २०२१ पासनू िेएनपी्ी बींदरात समदु्र चॅनेलमिून येणारी मालवा ू 
ि ािे समदु्रात अडववण्यात येतील असा इर्ारा सींबींर्ित ग्रामस्थाींनी हदला 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार  नमुान कोळीवाडा येथील ग्रामस्थाींच े रे्र 
पनुविसन करण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) व (२)  े खरे आ े. 

ग्रामसिुारणा मींडळ  नमुान कोळीवाडा याींच्यावतीने त मसलदार, 
उरण याींच्या कायािलयासमोर हदनाींक ०२/१०/२०२० रोिी िरणे कायिक्रमाींतगित 
ननवेदन देण्यात आले आ े. 
(३) याबाबत िे.एन.पी.्ी. कड ेकोणत ेी ननवेदन प्राप्त झालेले ना ी. 
(४) व (५) िवा रलाल ने रु पो ि् ट्रस्् या कें द्र र्ासनाच्या प्रकल्पासाठी 
म ाराषट्र र्ासनाकडून उरण तालकु्यातील एकूण १२ गावातील एकूण २६१७ 
 े.आर. इतकी िमीन सींपाहदत करण्यात आली  ोती. सदर १२ गावाींपकैी 
बार्ित झालेल्या कोळीवाडा गावाच्या गावठाणाच े पनुवयसन बोरीपाखाडी 
( नमुान कोळीवाडा) येथे करण्यात आले  ोत.े तथावप, १९९६ मध्ये पनुविमसत 
करण्यात आलेल्या घराींना वाळवी लागल्याचे ननदर्िनास आल्याने व त्या 
हठकाणी वाळवीचा प्रादभुािव मोठ्या प्रमाणात ननमािण झाल्याने सदर 
गावठाणाचे अन्य हठकाणी दबुार पनुवयसन करण्याची ववनींती  ोत आ े. 
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 वविानमींडळ ववनींती अिि सममतीने हदलेले ननदेर्ानसुार,  नमुान 
कोळीवाडा गावाच्या पनुविसनासाठी िवा रलाल ने रु पो ि् ट्रस्् याींनी िमीन 
उपलब्ि करुन द्यावी व पनुविसनाची कायिवा ी करावी तसेच सध्याची िमीन 
िे.एन.पी.्ी. ने ताब्यात घेऊन योग्य वापर करावा या सचूना ववभागीय 
आयकु्त, कोकण ववभाग, चेअरमन, िे.एन.पी.्ी. व जिल् ार्िकारी, रायगड 
याींना हदनाींक ८ नोव् ेंबर, २०१६ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आ ेत. 
 सदर गावाच्या पनुविसनाच्या अनषुींगाने िवा रलाल ने रु पो ि् ट्रस्् 
याींनी त्याींच्या हदनाींक ५/१२/२०१६ च्या पत्रान्वये िमीन उपलब्ि करुन 
देण्यास असमथिता व्यक्त केल्याने सदर गावाच्या पनुविसनासाठी नव्याने 
िमीन उपलब्ि करुन देण्याचे ननदेर् िे.एन.पी.्ी. ला देण्याची ववनींती 
मा.मींत्री, कें द्रीय (पोत व पररव न मींत्रालय) हदनाींक ४ मे, २०१७ व हदनाींक २९ 
माचि, २०१९ रोिीच्या पत्रानसुार करण्यात आली आ े.  नमुान कोळीवाडा 
गावाच्या पनुविसनाची िबाबदारी िे.एन.पी.्ी.ची आ े.  

___________ 
  

मुांबईतील झोपडपट्टी पनुववििास योिनेचे िाम प्रलांबबत ठेवणाऱया 
वविासिाांवर दांडात्मि िारवाई िरण्याबाबत 

  
(३२) ५६५५ (१३-११-२०२०) श्री.ियांत पाटील, श्री.ववलास पोतनीस : 
सन्माननीय गहृननमािण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथे इरादा पत्र घेवनू ी झोपडपट्टी पनुवविकास योिनेचे काम सरुू न 
करणाऱ्या तसेच प्रकल्प प्रलींबबत ठेवणाऱ्या ववकासकाींवर दींडात्मक कारवाई 
करण्याचा र्ासनाचा ववचार असनू तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला 
असनू ी ततूािस का ी ी ननणिय घेण्यात आला नसल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरुप काय असनू प्रस्तावाबाबतची 
सद्य:जस्थती काय आ े तसेच प्रलींबबत झोप ु प्रकल्पाींबाबत ववकासकाींवर 
दींडात्मक कारवाई करण्याकरीता ककती कालाविी लागणे अपेक्षक्षत असनू झोप ु
प्रकल्पग्रस्ताींना तात्काळ  क्काची घरे ममळण्याच्यादृष्ीन े र्ासनामार्ि त 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.जितेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१) व (२)  ोय,  े खरे आ े. 
 मा.मखु्यमींत्री म ोदयाींच्या समवेत हदनाींक २४/०७/२०२० रोिी 
झालेल्या बठैकीमध्ये ज्या झोपडपट्टी पनुविसन योिनाींतील पनुविसन 
घ्काींच्या इमारतीचे बाींिकाम बरीच वष े अनावश्यक कारणास्तव रखडलेले 
आ े. अर्ा ववकासकाींवर दींडनीय कारवाई करण्याबाबत िोरण ननजश्चत 
करण्याची बाब ववचारािीन आ े. 
 सद्य:जस्थतीत झोपडपट्टी पनुविसन प्रार्िकरणामध्ये ज्या झोपडपट्टी 
पनुविसन योिनेच्या अींमलबिावणीस ववलींब झालेला आ े व ववकासकाने 
झोपडीिारकाींचे भाड े थकववले आ े, अर्ा योिनाींमध्ये ववकासकाींववरुध्द 
म ाराषट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ुनन.व प.ु) अर्िननयम, १९७१ चे कलम १३(२) 
नसुार ववकासक काढण्याची कारवाई करण्यात येत.े अर्ा प्रकारे मागील दोन 
वषाित ६२ योिनाींमध्ये ववकासकाींववरुध्द कारवाई करण्यात आलेली असनू 
स कारी ग ृननमािण सींस्थेस नवीन ववकासक ननयकु्तीची मभुा देण्यात आलेली 
आ े. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील नगरपाशलिेच्या आस्थापना खचािची अट शशधथल िरणेबाबत 
  
(३३) ५७२३ (१३-११-२०२०) डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफि  भाई िगताप, 
श्री.रािेश राठोड, श्री.अमरनाथ रािरूिर, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.बाळाराम 
पाटील : सन्माननीय नगरवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) राज्यातील नगरपामलकेच्या आस्थापना खचािची मयािदा वगि-ब 
नगरपामलकेसाठी ५५% व वगि-क नगरपामलकेसाठी ६०% ठरवनू हदलेली 
असल्यामळेु व नगरपामलकेचा खचि सध्याच्या जस्थतीत िास्त असल्याने 
अनकुीं पा तत्वावरील लाभार्थयांना लाभ देणे र्क्य  ोत नसल्याचे मा े 
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
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(२) असल्यास, अनकुीं पा तत्वावरील लाभार्थयांना लाभ देण्यासाठी नगरपामलका 
आस्थापना खचािची अ् मर्र्थल करण्याबाबत र्ासन ववचारािीन आ े काय, 
(३) असल्यास, नगरपामलका आस्थापना खचािची अ् मर्र्थल करण्याबाबत 
र्ासनस्तरावर कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) व (२)  े खरे ना ी, अनकुीं पा ननयकु्ती 
योिनेंतगित केली िाणारी वारसाची ननयकु्ती त्याच कमिचाऱ्याींच्या ररक्त 
झालेल्या पदावर करण्यात येत े त्यामळेु अनकुीं पा तत्वावरील प्रकरणामध्ये 
आस्थापना खचािची मयािदा लाग ूरा त ना ी. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
  

___________ 
  

ठाणे महापाशलिेच्या स्माटि शसटी प्रिल्पाांतगित भशूमगत  
पाकिां ग प्रिल्पाचा फेरववचार िरण्याबाबत 

  
(३४) ५७४२ (१३-११-२०२०) श्री.सजुितशसांह ठािूर : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे म ापामलकेच्या स्मा ि् मस्ी प्रकल्पाींतगित ठाणे र् रातील गावदेवी 
मदैानामध्ये रुपये २७ को्ीीं ून अर्िक रक्कम खचूिन उभारला िात असलेल्या 
भमूमगत वा नतळ प्रकल्पामळेु गावदेवी मदैानाचे मोठे नकुसान  ोऊन उक्त 
पररसरात वा तकू कोंडीचा प्रश्न अर्िक बबक्  ोत चालल्याच्या तक्रारी 
ठाणेकर आणण तज्ञ मींडळीनी केल्याचे मा े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रक्रल्पाची रचना राषट्रीय इमारत सींह तकेड ेदलुिक्ष करुन 
अनतर्य िोकादायक पध्दतीने केली िात असल्याच्या तक्रारी ठाणेकराींनी 
म ानगरपामलका आयकु्ताींकड ेकेल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, ठाणे र् रात मदैानाींची सींख्या कमी असल्यामळेु उक्त प्रकल्प 
उभारण्यात आल्यास ऐनत ामसक गावदेवी मदैान नष्  ोणार असनू अरुीं द 
असलेल्या नौपाड्यातील रस्त्याींवर वा तकू कोंडी वाढण्याची र्क्यता 
असल्यामळेु स्थाननक लोकप्रनतननिी व म ानगरपामलका आयकु्ताींनी सदर 
भमूमगत पाककंग प्रकल्पाचा रे्रववचार करण्याबाबत मागणी केली आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) ठाणे म ापामलकेच्या स्मा ि् मस्ी 
प्रकल्पाींतगित ठाणे र् रातील गावदेवी मदैानामध्ये रुपये २६.४० को्ी एवढ्या 
खचािचा भमूमगत पाककंग उभारण्याच्या प्रकल्पाच ेकाम प्रगतीपथावर आ े. 

सदर प्रकल्पामध्ये मदैानाच ेनकुसान  ोऊन नौपाडा पररसरात वा तकू 
कोंडी ननमािण  ोईल अर्ा आर्याची तक्रार आयकु्त, ठाणे म ानगरपामलका 
याींच्याकड ेमा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये प्राप्त झाली आ े,  े खरे आ े. 

तसेच सदर कामाववरोिात मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेली 
िनह त यार्चका क्रमाींक १०६८५/२०१९ मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक 
२७/१०/२०२० रोिी ननकाली काढली आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३)  ोय,  े खरे आ े. अर्ी मागणी प्राप्त झाली  ोती. 
(४) व (५) ठाणे र् रातील गावदेवी मदैानाच्या पररसरामध्ये माके्, दकुाने 
असल्यामळेु पाककंग सवुविेमध्ये येणाऱ्या व िाणाऱ्या गाड्या र्क्त वदिळीच्या 
वेळी न येता अ ोरात्र येणार व िाणार आ ेत त्यामळेु नौपाडा पररसरातील 
बािूच्या रस्त्यावर वदिळीच्या वेळी वा तकुीची कोंडी ननमािण  ोणार ना ी. 

तसेच भमूमगत पाककंग व्यवस्था  ी सीसी्ीव् ी कॅमेरा यकु्त तसेच 
वायवुविन प्रश्न मकु्त आणण अजग्नर्मन सींसािन यकु्त आ े. 
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सदरील मदैानाचे क्षेत्रर्ळ ५६९० चौ.मी. असनू, भमूमगत पाककंगच े
क्षेत्रर्ळ ४३१० चौ.मी. एवढे आ े. भमूमगत पाककंगमध्ये वा नाींसाठी येण्या 
िाण्याच्या मागािसाठी मदैानाचे क्षेत्रर्ळ २.२१% एवढे कमी  ोणार असनू 
मदैानाचे कोणत ेी नकुसान यामळेु  ोणार ना ी. 

तसेच सदर हठकाणी भमूमगत पाककंगचे बाींिकाम पणूि झाल्यानींतर 
खेळाच ेमदैान पवूिवत करण्यात येणार आ े. त्यामळेु सदर हठकाणी भववषयात 
खेळाच ेमदैान उपलब्ि असणार आ े. 

___________ 
  

ठाणे-शभवांडी-िल्याण मेरो प्रिल्पाचे िाम मळू  
आराखड्याप्रमाणे सरुु िरण्याबाबत 

  
(३५) ५७४५ (१३-११-२०२०) श्री.सजुितशसांह ठािूर : सन्माननीय नगरवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे-मभवींडी-कल्याण मेट्रो मागािचे आरेखन नागररकाींच्या तक्रारीनींतर 
बदलण्यासाठी नव्याने सवेक्षण करण्याचे आदेर् मा.नगर ववकास मींत्री याींनी 
एमएमआरडीएला दोन मह न्याींपवूी हदले असनू मभवींडीतील लोकप्रनतननिीींनी 
सदर आदेर्ाला ववरोि करुन मळू आराखड्याप्रमाणेच मभवींडी मेट्रो मागि 
करण्याची मागणी मा े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आ े,  े 
खरे आ े आ े, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने ठाणे-मभवींडी-कल्याण मेट्रो प्रकल्पाचे काम मळू आराखड्याप्रमाणे 
सरुु करण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) मा े िानेवारी, २०२० मिील 
बठैकीदरम्यान मींत्री, नगर ववकास तथा अध्यक्ष, मुींबई म ानगर प्रदेर् 
ववकास प्रार्िकरण याींनी मटे्रो मागि-५ (्प्पा-२ मभवींडी–कल्याण) या मागािमध्ये 
वींिारपट्टी नाका, खडकपाडा, बबलाि कॉलेि, र् ाड आणण उल् ासनगर या 
क्षेत्राींचा समावेर् करुन, प्रार्िकरणामार्ि त पनुववयलोकन करण्याचे ननदेर् हदले 
आ ेत. त्यानसुार सदर भागाींचा समावेर् करण्यासाठी प्रकल्प मार्गिकेमध्ये 
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बदल करता येईल का अथवा सदर प्रकल्पाचा ववस्तारीत मागि करता येईल 
का याबाबतची ससुाध्यता तपासनू सववस्तर प्रकल्प अ वाल तयार 
करण्यासाठी एम.एम.आर.डी.ए. मार्ि त मे.हदल्ली मटे्रो रेल कॉपोरेर्न मलमम्ेड 
(डी.एम.आर.सी.) याींची सल्लागार म् णून मा े मे, २०२० मध्ये ननयकु्ती 
करण्यात आली आ े. सद्य:जस्थतीत सदरचा अभ्यास डीएमआरसीमार्ि त 
प्रगतीपथावर आ े. 
 तसेच, स्थाननक लोकप्रनतननधीांनी मा े रे्ब्रवुारी, २०२० च्या पत्रान्वये 
सदर मेट्रोचा मळू मागि न बदलण्याबाबत कळववले  ोत.े 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
  

___________ 
  

बीड नगरपररषद नागररिाांना तब्बल १५ हदवसाांनी  
पाणीपरुवठा िरीत असल्याबाबत 

  
(३६) ५७९० (१३-११-२०२०) श्री.ववनायिराव मटेे : सन्माननीय नगरवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड र् रामध्ये मािलगा िरण व बब ींदसूरुा िरण, पाली (ता.जि.बीड) 
येथून पाणीपरुवठा केला िात असनू दोन् ी िरण या वषी परेुसा पाऊस 
पडल्यामळेु पणूिपणे भरलेली आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर दोन् ी िरणे पणूिपणे पाण्याने भरलेली असताना बीड 
नगरपररषद नागररकाींना तब्बल १५ हदवसाींनी पाणीपरुवठा करीत असल्याच े
मा े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त िरणात मबुलक प्रमाणात पाणी उपलब्ि असताना ी 
बीड र् रातमध्ये अपरुा पाणीपरुवठा करण्याची कारणे काय आ ेत, याबाबत 
र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०१-१२-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  बीड नगरपररषदेस मािलगाव व बब ींदसुरा िरणातनू पाणीपरुवठा केला 
िातो. 

बीड र् राची  द्दवाढ झाल्याने पाणीपरुवठा व्यवस्थेवर ताण ननमािण 
झाला आ े. त्यामळेु र् रास सद्य:जस्थतीस ६ हदवसाआड पाणीपरुवठा केला 
िात आ े. 
(३) व (४) बीड र् रास ननयममत पाणीपरुवठा करण्यासाठी कें द्र र्ासन 
परुस्कृत अमतृ अमभयान अींतगित बीड र् रास रुपये ११४.१९ को्ीींचा 
पाणीपरुवठा प्रकल्प मींिूर करण्यात आला असनू सदरील प्रकल्पाच े काम 
म ाराषट्र िीवन प्रार्िकरण याींच्यामार्ि त प्रगती पथावर आ े. 

सदरील प्रकल्पाचे काम माचि, २०२१ अखेर पणूि करून ननयममत 
पाणीपरुवठा करण्याचे ननयोिन आ े. 
  

___________ 
  

बीड येथील बब ांदसूरुा नदीमध्ये शहरातील घांटागाड्याव्दारे  
िमा िेलेला िचरा टािण्यात येत असल्याबाबत 

  
(३७) ५७९१ (१३-११-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड र् राच्या मध्यवती भागातनू वा णाऱ्या बब ींदसूरुा नदीमध्ये 
नगरपररषद स्वछता ववभाग प्रचींड प्रमाणात र् रातील घी्ं ागाड्याव्दारे िमा 
केलेला कचरा ्ाकत असल्याच्या तक्रारी ववववि सामाजिक कायिकत,े 
सींस्थाींमार्ि त करण्यात आल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने बीड नगरपररषद व कचऱ्याचे कीं त्रा् घेतलेल्या 
कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०१-१२-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
अर्ा आर्याची तक्रार प्राप्त झालेली नसल्याबाबत जिल् ार्िकारी, 

बीड याींनी अ वाल सादर केला आ े. 
(२) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

तथावप, कचरा नदीपात्रात ्ाकू नये म् णून कमिचारी ननयकु्त 
करण्यात आले असनू, नदीपात्रात कोणत्या ी प्रकारे कचरा पडणार ना ी, 
याची दक्षता घेण्यात येत असल्याबाबत जिल् ार्िकारी, बीड याींनी अ वालात 
नमदू केले आ े. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील सफाई िामगाराांच्या आधथिि उन्नतीसाठी  
लाड/पागे सशमतीने िेलेल्या शशफारशीांबाबत 

  
(३८) ५७९६ (१३-११-२०२०) श्री.प्रवीण दटिे : सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सर्ाई कामगाराींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाड/पागे सममतीने 
केलेल्या मर्र्ारर्ीींबाबत र्ासनाने वेळोवेळी ननगिममत केलेल्या पररपत्रकात 
दरुुस्ती करण्यात आली नसल्यामळेु सदर पररपत्रकातील नमदू अ्ीींमळेु 
वारसदाराींना त्याींच्या  क्काींपासनू वींर्चत र ावे लागत असल्याचे ननदर्िनास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, लाड सममतीच्या मर्र्ारशीांतगित वारसदाराींना लाभ ममळवनू 
देताना ननयम व अ्ी मर्र्थल करण्याचा अर्िकार प्रर्ासनाला हदला असनू ी 
प्रर्ासन उक्त बाबीींकड े लक्ष देत नसल्याची लेखी तक्रार/ननवेदन 
लोकप्रनतननिीींनी मा े िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कामगाराच्या मतृ्यनूींतर वारसदारास लाभ 
ममळवनू देण्यासाठी कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) सामाजिक न्याय व ववर्षे स ाय्य 
ववभागाच्या हदनाींक २१ ऑक््ोबर, २०११, हदनाींक २४ रे्ब्रवुारी, २०१४ व 
हदनाींक ११ माचि, २०१६ रोिीच्या पररपत्रक/र्ासन ननणियातील तरतदुीनसुार 
सर्ाई कामगाराींच्या वारसदाराींना ननयकु्ती देण्याची कायिवा ी करण्यात येत.े 
त्यात नमदू केलेल्या ननयमातील अ्ी व र्ती मर्र्थल करावयाचा प्रस्ताव 
असल्यास सामाजिक न्याय व ववर्षे स ाय्य ववभागाची मान्यता घेवनू अर्ी 
कायिवा ी करण्यात येत.े 
(२) व (३) प्रश्न-२ भाग मध्ये नमदू केलेले ननवेदन प्राप्त झाल्याच े हदसनू 
येत ना ी. मात्र ननयम व अ्ी मर्र्थल करण्याबाबतच्या ववमर्ष् प्रस्तावाींची 
यादी र्ासनास उपलब्ि करुन देण्यात आल्यास त ेतपासनू सामाजिक न्याय 
व ववर्षे स ाय्य ववभागास अमभप्रायाथि/स मतीस्तव पाठववण्याची कायिवा ी 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

अिोला महानगरपाशलिेमध्ये भशूमगत गटार योिना  
गरैिायदेशीरररत्या राबववण्यात येत असल्याबाबत 

  
(३९) ५८०२ (१३-११-२०२०) श्री.गोवपकिशन बािोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४१५४९ ला हदनाांि ११ िुल,ै २०१८ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित 
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला म ानगरपामलकेमध्ये भमूमगत ग्ार योिना पणूिपणे 
गरैकायदेर्ीरररत्या राबववण्यात येत असल्यामळेु सन २०१८ च्या ह वाळी 
अर्िवेर्नात मा.मींत्री म ेादय याींनी सदर कामाला स्थर्गती आदेर् देत 
असल्याची घोषणा सभाग ृात केली  ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर भमूमगत ग्ार योिनेला स्थर्गती आदेर् असताना ी 
अकोला म ानगरपामलका प्रर्ासनामार्ि त भमूमगत ग्ारीचे काम सरुू असनू 
उक्त योिनेवर आिपावेतो कोट्यविी रुपयाींचा ननिी खचि झाला असल्याच े
मा े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय,  
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(३) असल्यास, सदर कामाींना स्थर्गती आदेर् असताना ी काम सरुु 
रा ण्याची कारणे काय असनू उक्त प्रकरणी म ानगरपामलकेकड े तक्रार 
करून ी कोणती ी कायिवा ी करण्यात आली नसल्याच ेननदर्िनास आले आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषी अर्िकारी/कमिचाऱ् याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आ े,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०१-१२-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२), (३), (४) व (५) सन २०१८ च्या ह वाळी अर्िवेर्नात हदनाींक 
१७/०७/२०१८ रोिी तत्कालीन मा.पयािवरण मींत्री म ेादय याींनी सदर कामाला 
स्थर्गती आदेर् देत असल्याची घोषणा सभाग ृात केली  ोती. 

त्यानींतर सदरील स्थर्गतीच्या अनषुींगाने तत्कालीन मा.पयािवरण मींत्री 
याींनी अकोला म ानगरपामलकेच्या भमूमगत ग्ार योिना व साींडपाणी प्रकक्रया 
यींत्रणेच्या कामाची तपासणी म ाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ, म ाराषट्र िीवन 
प्रार्िकरण व पा्बींिारे ववभागाींमिील अर्िकारी तसेच, ववर्षे आमींबत्रत 
सदस्य याींची सममती गठीत करण्यात आली  ोती. 

सदर सममतीचा अ वाल सर्चव, पयािवरण ववभाग याींना सादर 
केल्यानींतर सींचालक पयािवरण ववभाग याींच्या हदनाींक १३/११/२०१८ रोिीच्या 
पत्रान्वये उक्त स्थर्गती उठववण्यात आली. 

सदरील घोषणेनसुार हदनाींक १७/०७/२०१८ त े १३/११/२०१८ या 
स्थर्गती कालाविीमध्ये योिनेचे कोणत्या ी प्रकारच े काम करण्यात आल े
नव् त.े 

तद्नींतर सदर योिनेची कामे सरुु करण्यात आली असनू सध्या कामे 
प्रगतीपथावर आ ेत.  

 
___________ 
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अिोला महापाशलिेतील आधथिि गरैव्यवहाराबाबत 
  
(४०) ५८०६ (१३-११-२०२०) श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.गोवपकिशन 
बािोरीया : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अकोला म ानगरपामलकेमध्ये स्वच्छ भारत योिनेंतगित र्ौचालयाच े
बाींिकाम करण्याकरीता तसेच इतर ववववि कामाींकरीता कें द्र व राज्य 
र्ासनाकडून ननिी प्राप्त झालेला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, अकोला म ापामलकेत गतवषी प्राप्त अनदुान रक्कमेपकैी २९ 
को्ीींचा वयैजक्तक र्ौचालयातील आर्थिक गरैव्यव ार, २० को्ी रुपयाींचे 
ननकृष् एलईडी पथहदवे, ५३ लाखाची सायकल खरेदी, ७०  िार रुपयाींचा 
 ळदीकुीं क कायिक्रम तसेच ननकृष् रस्त,े ग्ार योिना, अमतृ योिना व 
बोगस देयके प्रकरण इत्यादी बाबीींवर को्यविी रुपये खचि केल्याचे दाखवनू 
अननयममतता व आर्थिक गरैव्यव ार केल्याचे हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त हठकाणी घरगतुी र्ौचालय बाींिकामामध्ये S.B.M. 
मार्ि त ननदेमर्त केलेल्या गाईड लाईनचे उल्लींघन तत्कामलन सींबींर्ित 
अर्िकाऱ् याींकडून करण्यात आले असनू र्ौचालय बाींिकामाची रक्कम 
लाभिारकाींच्या खात्यामध्ये िमा न करता त्याींच्या प्रनतननिीींच्या खात्यामध्ये 
२८७.४३ लक्ष रक्कम बकेायदेर्ीरररत्या िमा करण्यात आल्याची तक्रार 
म ापामलकेतील नगरसेवकाींनी म ानगरपामलका प्रर्ासनाकड े लेखी व 
मौणखकररत्या केल्याचे ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
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श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) स्वच्छ भारत योिनेंतगित र्ौचालयाचे 
बाींिकामाकरीता कें द्र व राज्य र्ासन ममळून, हदनाींक २४/०९/२०१५ त ेहदनाींक 
२०/११/२०२० अखेर एकूण रुपये २४.५६ को्ी इतका आणण राज्य र्ासनाकडून 
मलूभतू सोयी सवुविाकरीता सन २०१६-२०१७ मध्ये रुपये १० को्ी इतका 
ननिी म ापामलकेकड े प्राप्त झालेला असल्याचे म ापामलकेच्या अ वालात 
नमदू आ े. 
(२), (३) व (४) प्रश्नात नमदू, वयैजक्तक र्ौचालय, ननकृष् एलईडी पथहदवे, 
ननकृष् रस्त,े भयुारी ग्ार योिना, अमतृ योिनेतील भ्रष्ाचार व 
चौकर्ीसींदभाित सन्माननीय लोकप्रनतननिीींनी वविानमींडळाच्या ववनींती अिि 
सममतीकड े तक्रार अिि सादर केला  ोता. सममतीने या अननयममततचे्या 
तक्रारीबाबत चौकर्ीसाठी सन्माननीय लोकप्रनतननिी श्री.गोवपककसन 
बािोररया, वव.प.स. याींच्या अध्यक्षतखेाली एक उपसममती ननयकु्त केली आ े. 
तर, इतर मदु्याींबाबत खालीलप्रमाणे वस्तजुस्थती आ े. :-  
सायिल खरेदी :- म ापामलकेची आर्थिक पररजस्थती प ाता, सदर योिनेची 
अींमलबिावणी करणे सींयकु्तीक नसल्याचे सभाग ृात मत व्यक्त झाल्याने, 
सदरचा ववषय हदनाींक २८/०७/२०२० च्या सभेत स्थगीत ठेवण्यात आलेला 
आ े. त्यामळेु या योिनेची अींमलबिावणी अकोला म ानगरपामलका 
प्रर्ासनाकडून करण्यात आलेली ना ी. 
हळदीिुां िू िायिक्रम :- याबाबत गठीत करण्यात आलले्या चौकर्ी सममतीच्या 
अ वालाच्या आिारे, पढुील कायिवा ी प्रस्ताववत करण्यात आलेली असल्याचे, 
म ापामलकेच्या अ वालात नमदू करण्यात आलेले आ े. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
 

___________ 
  

अिोला महानगरपाशलिेतील सविसाधारण सभेच्या  
ठरावामध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत 

  
(४१) ५८१४ (१३-११-२०२०) श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला म ानगरपामलकेमध्ये हदनाींक ०१ एवप्रल, २०१७ त ेआिपावेतो 
घेण्यात आलेल्या सविसािारण सभेच्या ठरावामध्ये मोठ्या प्रमाणात 
अननयममतता झाल्याची तक्रार म ापामलकेमिील नगरसेवकाींनी र्ासनाकड े
तसेच आयकु् त व जिल् ार्िकारी याींचेकड े केली असल्याचे मा े ऑक््ोबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने म ानगरपामलका प्रर्ासन, जिल् ा 
प्रर्ासन व र्ासनाकडून कोणत्या स्वरुपाची कायिवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) अकोला 
म ानगरपामलकेच्या सन्माननीय नगरसेवक याींनी र्ासनाकड े हदनाींक 
०८/०९/२०२० आणण हदनाींक ०७/०९/२०२० रोिीच्या दोन पत्रान्वये, अकोला 
म ानगरपामलकेच्या हदनाींक ०२/०९/२०२० रोिी सींपन्न झालेल्या स्थायी 
सममतीच्या सभेमध्ये आणण हदनाींक ०२/०७/२०२० रोिीच्या सविसािारण 
सभेमध्ये चचवेवना पाररत झालेला ठराव ववखींडीत करण्याबाबत मागणी 
केलेली असनू, यासींदभाित ववभागीय आयकु्त, अमरावती ववभाग याींचेकडून 
चौकर्ी अ वाल मागववण्यात आलेला  ोता. हदनाींक ११/११/२०२० च्या 
पत्रान्वये या प्रकरणीचा अ वाल र्ासनाकड ेप्राप्त झालेला असनू, त्यानसुार 
वरील दोन् ी सभाींमध्ये ववह त ननयमाींचे पालन न  ोता, का ी ठराव मींिूर 
झाल्याचे सकृतदर्िनी हदसत.े यासींदभाित उर्चत कायिवा ी र्ासनस्तरावर 
करण्यात येत आ े.  

___________ 
  

बीड शहरात अमतृ अटल योिनेंतगित सरुु असलेल्या  
भयुारी गटाराच ेिामाबाबत 

  
(४२) ५८१८ (१३-११-२०२०) श्री.ववनायिराव मटेे : सन्माननीय नगरवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड र् रात अमतृ अ्ल योिनेंतगित भयुारी ग्ाराचे काम चाल ूआ े,  े 
खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, सदर योिना ववलींबाने सरुु असनू र् रातील नागररकाींना गत 
२ वषांपासनू ग्ाराच्या बाींिकामासाठी रस्त ेखोदणे व इतर कामाींमळेु प्रचींड 
र्ारीररक, मानमसक व पयाियाने आर्थिक त्रासाचा सामना करावा लागत आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त योिनेच्या अींमलबिावणी दरम्यान का ी अपघात घडल े
असनू त्यामध्ये २ पके्षा अर्िक िणाींचा बळी व ककत्येक िण गींभीरररत्या 
िखमी झाल्याच्या तक्रारी र् रातील पोलीस ठाण्याींमध्ये नोंदववण्यात 
आलेल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींर्ित दोषी कीं त्रा्दारावर कारवाई करुन 
त्याला काळ्या यादीत ्ाकण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) सदरील मलननस्सारण प्रकल्पाच्या कामासाठी खोदकाम करताना 
आवश्यक सचूना र्लक तसेच बॅररकेट्स याींचा वापर करून नागररकाींना 
कोणती ी गरैसोय  ोणार ना ी याची आवश्यक खबरदारी घेण्यात येत आ े. 
तसेच खोदकामाचे काम पणूि झाल्यानींतरच सदर रस्ता र दारीसाठी खुला 
करण्यात येत आ े. 

सदर प्रकल्पाची कायािन्वयन यींत्रणा म ाराषट्र िीवन प्रार्िकरण  ी 
असनू त्याींच्यामार्ि त याबाबत आवश्यक कायिवा ी करण्यात येत आ े. 
(३) प्रकल्पाचे काम चाल ूअसताना प्रत्यक्ष कामाच्या स्थळावर दोन िणाींचा 
आकस्मात मतृ्य ूझाल्याची नोंद र् रातील पोलीस ठाण्यात आ े,  े खरे आ े. 
(४) व (५) काम सरुु झाल्यापासनू सद्य:जस्थतीपयतं बीड र् र पोलीस ठाणे 
व मर्वािीनगर बीड पोलीस ठाणे अींतगित दोन तक्रारी प्राप्त असनू त्यामध्ये 
दोन िणाींचा आकस्मात मतृ्यचूी नोंद असनू या व्यनतररक्त कोणी ी गींभीर 
िखमी झालेले ना ी. 
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सदरील दोन आकजस्मत मतृ्यबूाबतचा पढुील तपास पोलीस 
खात्यामार्ि त चाल ूअसनू मतृ्यसू कीं त्रा्दार िबाबदार असल्याचे ननदर्िनास 
आल्यास सींबींर्ित कीं त्रा्दारावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 

 
___________ 

  
अिोला, वाशशम आणण बलुढाणा जिल््याला िोडणाऱ या शगेाांव पालखी 

मागािच्या सधुारणा िामात िां त्राटदाराने गरैव्यवहार िेल्याबाबत 
  
(४३) ५८३४ (१३-११-२०२०) श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय 
सावििननि बाांधिाम (सावििननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१)  ायबब्रड अ ॅन्यु् ी अींतगित अकोला, वामर्म आणण बलुढाणा जिल््याला 
िोडणाऱ् या र्गेाींव पालखी मागािच्या सिुारीत कामाकरीता सिुीर कीं न्ट्रक्र्न 
ईन्रास्पेस (र्गेाींव पालखी मागि) प्रा. मलमम्ेड या कीं त्रा्दाराला मा े रे्ब्रवुारी, 
२०१९ मध्ये Mobilization advance रूपये १८.५५ को्ी देण्यात आल े ोत,े 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीने आिपावेतो आपले काम पणूि केले नसनू 
रस्त्याच्या कामात कीं त्रा्दाराने र्गट्टी ऐविी मोठमोठे दगड (बोल्राईसि) वापरणे, 
झाडाच्या मळुा न काढणे, सरुक्षक्षततचेे ननयम न पाळणे, पयाियी मागि न 
काढणे, रस्त े बाींिकामात काळ्या व ओल्या मातीचा वापर करणे तसेच 
रस्त्याच्याकडलेा मातीची मोठमोठी हढगारे ्ाकण्यात आल्याबाबतची मौणखक 
व लेखी तक्रार सींबींर्ित ववभागाकड े करण्यात आली आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींर्ित दोषी कीं त्रा्दाराींवर कारवाई करुन 
सदर रस्त्याचे काम उत्कृष् दिािचे करण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.अशोिराव चव्हाण (०१-१२-२०२०) : (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
  

___________ 
  

बीड शहरातील रस्त्याांची िामे अपणूािवस्थेत असल्याबाबत 
  
(४४) ५८३६ (१३-११-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड र् रातील वप ींपरगव् ाण रोड, कॅनॉल रोड, र्ा ू नगर, मोंढा रोड, 
एमआयडीसी पररसर, भारतरत्न डॉ.आींबेडकर चौक, ह रालाल चौक या 
भागातील रस्त्याच े काम िाणीवपवूिक अपणूािवस्थेत ठेवनू सींबींर्ित 
कीं त्रा्दाराने काम थाींबववले असल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ववववि सामाजिक कायिकत े व र् रातील 
नागररकाींनी जिल् ार्िकारी याींच्याकड ेवारींवार तक्रारी केल्या आ ेत,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर अपणूि कामाींमळेु र् रातील नागररकाींची प्रचींड गरैसोय 
 ोत असनू सवित्र खोदकाम केल्यामळेु पावसाळ्यात प्रवास जिकरीचा  ोवनू 
अपघाताचे प्रमाण ी वाढले आ े तसेच घरात पावसाचे पाणी मर्रत 
असल्यामळेु रोगराईचे प्रमाण ी वाढले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींर्ित कीं त्रा्दारावर कारवाई करुन सींबींर्ित 
रस्त्याींची कामे त्वरीत पणूि करण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
सदर भागातील रस्त्याींची कामे कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादभुािव 

पसरलेला असल्याने, सदर काम े प्रलींबबत  ोती. सद्य:जस्थतीत कामे सरुु 
करण्यात आलेली असल्याबाबत मखु्यार्िकारी, बीड नगरपररषद याींनी अ वाल 
सादर केला आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) र् रातील सदर रस्त्याींची कामे ववनाववलींब पणूि करण्यासींदभाित 
सींबींर्िताींना सचूना देण्याबाबत जिल् ार्िकारी, बीड याींना कळववण्यात आल े
आ े. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगाने िमिचा-याांच्या सांख्येत  
वाढ िरण्याऐविी पदे िमी िेल्याबाबत 

  
(४५) ५८७९ (१३-११-२०२०) श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रववण दरेिर, अॅड.ननरांिन 
डावखरे, श्री.वविय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) म ाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातनू परीक्षा देणाऱ्या 
ववद्यार्थयांची सींख्या द ा वषाित ५ लाखाीं ून २६ लाखाींपयतं वाढली असल्याची 
बाब मा े ऑक््ोबर, २०२० च्या पह ल्या आठवड्यात ननदर्िनास आली आ े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने उक्त अनतररक्त कामाचा ताण लक्षात घेता 
लोकसेवा आयोगाच्या कमिचाऱ् याींच्या सींख्येत वाढ करण्याऐविी १६ पदे कमी 
केल्याने कमयचाऱ्याांच्या सींख्येत घ् झाली असल्यामळेु सदर आयोगाच े
कामकाि अपऱु् या कमयचाऱ्याांमळेु परेुर्ा प्रमाणात  ोत नसल्याचे ननदर्िनास 
आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार राज्य लोकसेवा आयोगाची सवि पदे पवूिवत 
करण्यासाठी कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.उध्दव ठािरे (०१-१२-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय,  े अींर्त: खरे आ े. 

सवि प्रर्ासकीय ववभागाींच्या पदाींचा आढावा घेताना ववत्त ववभागाने 
वषािनवुष ेररक्त असलेली पदे ननरमसत केली आ ेत. या ननकषाच्या आिारेच 
म ाराषट्र लोकसेवा आयोगाची देखील ररक्त पदे ननरमसत करण्यात आली. 
ननरमसत पदे  ी प्रामखु्याने ग् क व ग् ड सींवगािची असनू मर्पाई व  माल 
याींच्या सेवा बा्य यींत्रणेमार्ि त घेण्यात येतात.  ी बाब ववचारात घेवनू त्याच 
सींवगाितील केवळ ररक्त असलेली पदे ननरमसत करण्यात आलेली आ ेत. 
(३) ररक्त पदे ननरमसत करण्याबाबतचा ननणिय  ी बाब प्रर्ासकीय 
कामकािाचा भाग असल्यामळेु याबाबत चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद्भवत 
ना ी. म ाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या कामाचा सींवविाननक दिाि व कामाची 
गोपननयता इत्यादी बाबी ववचारात घेवनू आयोगास भववषयात कामाच्या 
अनषुींगाने आकृनतबींिात बदल अपके्षक्षत असल्यास मा.अध्यक्ष, म ाराषट्र 
लोकसेवा आयोग याींनी योग्य त्या समथिनास  प्रस्ताव र्ासनास सादर 
करण्याबाबत सचूना हदल्या आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

मुांबई ववमानतळ प्राधधिरणाच्या िशमनीवरील झोपडपट्टीवाशसयाांचे  
पनुवसिन िरण्याबाबत 

  

(४६) ५९५७ (१३-११-२०२०) श्री.रामननवास शसांह : सन्माननीय गहृननमािण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववमानतळ प्रार्िकरणाच्या िममनीवरील झोपडपट्टीवामसयाींचे 
पनुविसन करण्याकरीता सध्या अप्पर जिल् ार्िकारी, मुींबई उपनगर जिल् ा 
याींच्यामार्ि त कायिवा ी सरुु असल्याच े मा े ऑक्टोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कायिवा ीत िे अींर्तः पात्र आ ेत त्याींना म् ाडा येथील 
उपजिल् ार्िकारी (अनतक्रमण/ननषका) अींिेरी-१ याींच्याकड े अिि करण्यास 
साींर्गतले िात आ े व ि ेअपील केल्यानींतर ी अपात्र आ ेत त्याींना ओल्ड 
कस््म  ाऊस, र्ो ि् येथे अपील करण्यास साींगण्यात येत आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, राज्यात कोरोनाचा प्रादभुािव पसरला असताना र्ासनाच्या 
आदेर्ानसुार झोपडीिारकाींना आपले घर वाचववण्याकरीता अींिेरी व र्ो ि् 
येथील कायािलयामध्ये सतत ये-िा करावे लागत असल्याचे मा े सप् े्ंबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सध्या कोरोनाचे सींक् पा ता अप्पर जिल् ार्िकारी, मुींबई 
उपनगर जिल् ा याींच्यामार्ि त सरुु असलेल्या कायिवा ीत मर्र्थलता आणून 
ज्या झोपडीिारकाींच्या अपीलावर अप्पर जिल् ार्िकारी (अनतक्रमण/ननषका) 
याींनी मान्यता हदली आ े अर्ा सवि झोपडीिारकाींना सरसक् पात्र 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर ववचारािीन प्रस्तावावर कोणती 
कायिवा ी करण्यात आली वा येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (०३-१२-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) सक्षम प्रार्िकारी तथा उप जिल् ार्िकारी (अनत/ननषका.), अींिेरी-१ 
याींचेकड ेअपात्र ठरलेल्या झोपडीिारकाींना अपर जिल् ार्िकारी (अनत/ननषका.), 
पजश्चम उपनगरे याींचेकड े प्रथम अिील व तक्रार ननवारण सममती याींचेकड े
च्व्दतीय अिील दाखल करता येत.े 

अवपलामध्ये अींर्त: पात्र ठरलेल्या झोपडीिारकाींची कागदपत्र ेतपासनू 
सक्षम प्रार्िकारी तथा उप जिल् ार्िकारी (अनत/ननषका.), अींिेरी-१ याींचेकडून 
ननणिय घेण्यात येत आ े. 
(४)  े खरे ना ी. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
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देवळा (जि.नाशशि) नगरपांचायतीने एि योिना िायिरत असताना  
दसुऱया योिनेस मांिूरी शमळवनू गरैव्यवहार िेल्याबाबत 

  
(४७) ६०४३ (२०-११-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देवळा (जि.नामर्क) र् रासाठी स्वतींत्र पाणीपरुवठा योिना व कर्ल्टे्रर्न 
प्लाीं्चे काम सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वषाित पणूि झाले असनू सदर 
कामावर र्ासनाने िीवन प्रार्िकरणाच्या माध्यमातनू समुारे ४५० लक्ष रुपये 
खचि केल ेआ ेत,  े खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, सदर ४५० लक्ष रुपयाींची योिना देवळा जिल् ा पररषदेने 
नगरपींचायतीकड े वगि केल े नसताना ी पाण्याचा परुवठा केला िात असनू 
देवळा नगरपींचायत वीि बबलापो्ी दरम ा १ लाख ५०  िार रुपये खचि 
करीत आ े तसेच उक्त योिना वापरण्यास देवळा नगरपींचायतीने नामर्क 
जिल् ा पररषदेकडून कोणती ी परवानगी घेतली नसल्याचे ी ननदर्िनास आल े
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर योिनेचे पाणी नागररकाींसाठी वपण्यायोग्य आ े ककीं वा 
कसे याचा अ वाल देवळा नगरपींचायतीकड े उपलब्ि नसनू देवळा 
नगरपींचायतीने वररषठ कायािलयाची कोणती ी परवानगी न घेता वीि बील व 
कमिचारी असे ममळून मह न्याकाठी ३ लाख रुपये तर वषािला ३६ लाख रुपये 
खचि करीत असनू नगर ववकास ववभागाकड े सन २०१५-२०१६ या आर्थिक 
वषािचा प्रस्ताव सादर करतवेेळी सदर योिनेचा उल्लखे िीवन प्रार्िकरणाच्या 
अर्िकाऱ्याींनी िाणीवपवूिक ्ाळला असल्याचे ी ननदर्िनास आले आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, देवळा नगरपींचायतीने एक योिना कायिरत असताना दसुरी 
योिना नगर ववकास ववभागाच्या सवुणिियींती नगरोत्थान योिनेच्या 
माध्यमातनू मा े ऑगस््, २०१९ मध्ये मींिूर करून समुारे ९ को्ी ५० लाख 
रुपयाींचा ननिीस मान्यता घेवनू र्ासनाची हदर्ाभलू केली आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने देवळा नगरपींचायतीवर व महािाष्र िीवन 
प्रार्िकरण अर्िकाऱ्याींवर कारवाई करुन नव्याने सींमत झालेल्या ९ को्ी ५० 
लक्ष रुपयाींच्या योिनेच्या कामास स्थर्गती देण्याबाबत कोणती कायिवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) राषट्रीय ग्रामीण पेयिल कायिक्रमाींतगित 
देवळा ग्रामपींचायतीच्या हदनाींक १५/०८/२००९ रोिीच्या ग्राम सभेतील ठराव 
क्र. ०३ नसुार प्राप्त झालेल्या प्रर्ासकीय मान्यतनेसुार ग्रामीण पाणीपरुवठा 
योिना जिल् ा पररषद, नामर्क याींच्या माध्यमातनू तत्कालीन देवळा 
ग्रामपींचायतीने राबववली आ े. 

सदर योिना म ाराषट्र िीवन प्रार्िकरण याींच्यामार्ि त राबववण्यात 
आलेली ना ी. 
(२) हदनाींक १० माचि, २०१५ रोिी देवळा नगरपींचायतची स्थापना झालेली 
आ े. 

ताींबत्रक दृषट्या सदर योिना िरी जिल् ा पररषदेने नगरपींचायतीकड े
वगि केली नसली तरी त्या क्षते्रामध्ये नगरपींचायत स्थापन झाल्यामळेु सदर 
योिना देवळा नगरपींचायतीने पढेु कायािजन्वत ठेवली असनू याबाबतच्या वीि 
बबलाचा खचि सधु्दा नगरपींचायतीने स्वननिीतनू केला आ े,  े खरे आ े. 
(३) सदर योिनेचे पाणी नागररकाींसाठी वपण्यायोग्य असल्याबाबतचे अ वाल 
देवळा नगरपींचायतीकड ेउपलब्ि आ ेत. 

तसेच र् राला आवश्यक पाणीपरुवठा करण्याकरीता वीि बबल व 
कीं त्रा्ी कमिचारी असे ममळून मह न्याला रुपये ३ लाख व वषािला रुपये ३६ 
लाख इतका खचि स्वननिीतनू देवळा नगरपींचायत करीत आ े. 

र्ासनाकड े सन २०१५-२०१६ मध्ये म ाराषट्र िीवन प्रार्िकरणाने 
प्रस्ताव सादर केला नसल्याने सदर योिनेचा उल्लेख ्ाळण्याचा प्रश्न 
उद्भवत ना ी. 
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(४) (५) व (६) देवळा गावासाठी जिल् ा पररषद नामर्क याींच्या माध्यमातनू 
तत्कालीन देवळा ग्रामपींचायतीने ग्रामीण भागासाठी असलेल्या ४० मल्र 
दरडोई दर हदवर्ी या मापदींडाप्रमाणे राबववलेली आ े. 

तथावप, हदनाींक १० माचि, २०१५ रोिी देवळा ग्रामपींचायतीच े
नगरपींचायतीत रुपाींतर झाल ेआ े. 

देर्ातील पाणीपरुवठा व स्वच्छता ववषयक िोरण ठरववण्याच्या 
अनषुींगाने देर्पातळीवर कायिरत ताींबत्रक सींस्थेच्या मागिदर्िक सचूनेनसुार 
नगरपींचायत भागातील नागररकाींना दरहदवर्ी ७० मल्र पाणीपरुवठा 
करण्याबाबतचा मापदींड स्वीकारण्यात आला आ े. 

त्यानषुींगाने म ाराषट्र सवुणि ियींती नगरोत्थान म ाअमभयानाींतगित 
देवळा नगरपींचायतीच्या रुपये ९.७२ को्ी रुपये ककींमतीच्या पाणीपरुवठा 
प्रकल्पास प्रर्ासकीय मींिुरी देण्यात आलेली असनू सदरील प्रकल्पाच े देवळा 
नगरपींचायतीने कायािदेर् देण्यात आल ेअसनू प्रकल्पाच ेकाम प्रगतीपथावर आ े. 

___________ 
  

राज्यातील माहहती आयकु्ताांचे पद ररक्त असल्याबाबत 
  
(४८) ६०६० (१३-११-२०२०) श्री.रमेश िराड, श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद 
पडळिर, श्री.रणजितशसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात समुारे पन्नास  िारापेक्षा अर्िक माह तीच्या अर्िकारामार्ि त 
सादर केलेली प्रकरणे प्रलींबबत असनू ववभागीय माह ती आयकु्ताींच्या ३ 
पदाींस  अन्य पदे गत अडीच वषांपासनू ररक्त असल्याचे ननदर्िनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ब ृन्मुींबई कोकण, नामर्क, औरींगाबाद, अमरावती, 
नागपरू आणण पणेु या सात म सलू ववभागाींसाठी ज्याींना माह ती अर्िकार 
कायद्याची िाण आ े, सामाजिक क्षते्रात ज्याींनी उल्लेखनीय काम केले आ े 
तसेच लोकर्ा ीतील अर्िकार व कतिव्य याबाबत स्पष् ववचार असलले्या 
अनभुवी व्यक्तीींची ववभागीय माह ती आयकु्त म् णून नेमणूक करण्याच े
अर्िकार, माह ती अर्िकार कायद्यानसुार र्ासनाच्या सामान्य प्रर्ासन 
ववभागाला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, सदर ववभागीय माह ती आयकु्ताींच े ररक्त पद न भरण्याची 
सविसािारण कारणे काय आ ेत, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायिवा ी करण्यात आली 
वा येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.उध्दव ठािरे (०३-१२-२०२०) : (१)  ोय, खरे आ े. 

राज्य माह ती आयोग, मखु्यालय व अन्य खींडपीठाकड े सप् े्ंबर, 
२०२० अखेर ५१०१३ च्व्दतीय अविले प्रलींबबत आ ेत. 

राज्य माह ती आयकु्त, पणेु, नामर्क व नागपरू  ी ३ पदे अनकु्रमे 
हदनाींक ३/११/२०१८, हदनाींक २१/०२/२०१९ व हदनाींक १/०६/२०१८ पासनू ररक्त आ ेत. 
(२) राज्य मखु्य माह ती आयकु्त व राज्य माह ती आयकु्त याींच्या 
ननयकु्तीबाबत माह तीचा अर्िकार अर्िननयम, २००५ कलम १५ (३), कलम 
१५ (५) व कलम १५ (६) मिील तरतदुी खालीलप्रमाणे आ ेत. 

• १५(३) - “राज्य मखु्य माह ती आयकु्ताची आणण राज्य माह ती 
आयकु्ताींची ननयकु्ती, राज्यपाल, पढुील व्यक्तीींची ममळून बनलेल्या 
सममतीच्या मर्र्ारर्ीनसुार करील — 

• मखु्यमींत्री, िी या सममतीची अध्यक्षपदीय व्यक्ती असले; 
• (दोन) वविानसभेतील ववरोिी पक्षनेता; आणण 
• मखु्यमींत्र्याने नामननदेमर्त करावयाचा एक कॅबबने् मींत्री. 

स्पष्ीकरण - र्ींकाननरसनाथि, याव्दारे, असे घोवषत 
करण्यात येत ेकी, वविानसभेतील ववरोिी पक्षनेता म् णून एखाद्या 
व्यक्तीला मान्यता देण्यात आली नसेल त्याबाबतीत, वविानसभेतील 
सरकारच्या ववरोिी पक्षातील सवाित मोठ्या ग्ाच्या नेत्यास ववरोिी 
पक्षनेता मानण्यात येईल.” 

• १५(५) - राज्य मखु्य माह ती आयकु्त आणण राज्य माह ती आयकु्त 
 े कायदा, ववज्ञान व तींत्रज्ञान, समािसेवा, व्यवस्थापन, पत्रकाररता, 
िनसींपकि  माध्यम ककीं वा प्रर्ासन आणण र्ासन या ववषयाींचे व्यापक 
ज्ञान व अनभुव असलेल्या सावििननक िीवनातील प्रख्यात व्यक्ती 
असतील. 
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• १५(६) राज्य मखु्य माह ती आयकु्त ककीं वा कोणता ी राज्य माह ती 
आयकु्त,  ा यथाजस्थती, सींसदेचा सदस्य ककीं वा कोणत्या ी 
राज्याच्या, ककीं वा सींघ राज्यक्षेत्राच्या वविानमींडळाचा सदस्य असणार 
ना ी, ककीं वा इतर कोणत ेी लाभपद िारण करणार ना ी, ककीं वा 
कोणत्या ी रािकीय पक्षार्ी सींबींर्ित असणार ना ी ककीं वा कोणता ी 
उद्योग िींदा अथवा व्यवसाय करणार ना ी. 

(३) राज्य माह ती आयकु्ताींची तीन ररक्त पदे भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
कायिवा ी करण्यात येत आ े.  

मा.सवोच्च न्यायालयात, श्रीमती अींिली भारद्वाि व इतर याींनी कें द्र 
र्ासनाववरुध्द दाखल केलले्या रर् यार्चका (मसव् ील) क्र. ४३६/२०१८ प्रकरणी 
मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक १३/१२/२०१८ रोिी हदलले्या अींतररम 
आदेर्ाच्या अनपुालनाकरीता राज्य मखु्य माह ती आयकु्त/राज्य माह ती 
आयकु्त पदावरील ननयकु्तीसाठी म ाराषट्र राज्यातील ननयकु्ती सममतीस 
स ाय्य करण्यासाठी र्ासन ननणिय, हदनाींक २२ रे्ब्रवुारी, २०१९ अन्वये र्ोि 
सममती (Search Committee) स्थापन केली आ े. 

सदर र्ोि सममतीच्या बठैकीत घेतलेल्या ननणियानसुार, राज्य माह ती 
आयकु्त याींची ३ ररक्त पदे भरण्याकरीता हदनाींक ७ िून, २०१९ रोिी 
वतिमानपत्रात व र्ासनाच्या सींकेतस्थळावर यासाठीची तपर्ीलवार िाह रात 
प्रमसध्द करण्यात आली  ोती. सदर िाह रातीस अनसुरुन अिि प्राप्त झाले 
 ोत.े 

त्यानींतर कें द्र र्ासनाने हदनाींक २४/१०/२०१९ च्या अर्िसचूनेनव्ये 
राज्य मखु्य माह ती आयकु्त/राज्य माह ती आयकु्त याींच्या वेतन, भत्ते, 
पदाविी व अन्य सेवार्तीमध्ये बदल केला आ े. सेवार्तीमिील सदर बदल 
सींबींर्ित अििदाराींच्या ननदर्िनास आणण्यासाठी व राज्य माह ती आयकु्त 
पदासाठी अिि व इच्छूकता कायम ठेवण्याबाबत वतिमानपत्रात व र्ासनाच्या 
सींकेतस्थळावर हदनाींक २०/०२/२०२० रोिी िाह रात देण्यात आली  ोती. 

त्यानींतर जव् डीओ कॅान्र्रन्सव्दारे हदनाींक ५/०८/२०२०, हदनाींक 
४/०९/२०२० व हदनाींक १०/०९/२०२० रोिी र्ोि सममतीच्या बठैका झाल्या 
आ ेत. 
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माह ती अर्िकार अर्िननयम, २००५ अींतगित कलम १५(३) मिील 
तरतदुीनसुार, मा.राज्यपालाींना राज्य मखु्य माह ती आयकु्त आणण राज्य 
माह ती आयकु्त नेमण्याची मर्र्ारस करण्यासाठी, र्ासन अर्िसचूना, 
सामान्य प्रर्ासन ववभाग, हदनाींक ५ ऑक््ोबर, २०२० अन्वये, मा.मखु्यमींत्री 
म ोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली खालीलप्रमाणे बत्रसदस्यीय सममती गठीत केली 
आ े.  

१. मखु्यमींत्री, म ाराषट्र राज्य... अध्यक्ष; 
२. ववरोिी पक्षनेता, वविान सभा, म ाराषट्र राज्य... सदस्य; 
३. उप मखु्यमींत्री, म ाराषट्र राज्य... सदस्य. 

उपरोक्त सममतीच्या मर्र्ारर्ीनींतर मा.राज्यपाल म ोदयाींच्या 
मान्यतनेींतर राज्य माह ती आयकु्ताींची ननयकु्ती करण्यात येत.े  
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
  

___________ 
  

वप ांपरी-धच ांचवड शहरातील रुग्णालयाांनी िोरोना साथीच्या िाळात  
रुग्णाांची आधथिि लटू िेल्याबाबत 

  
(४९) ६०७२ (२०-११-२०२०) श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : 
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वप ींपरी-र्च ींचवड र् रातील २७ रुग्णालये कोरोना साथीच्या काळात रुग्णाींची 
आर्थिक लू्  करीत असल्याचे आढळून आल्यामळेु म ापामलकेने सदर 
रुग्णालयावर कारवाई केल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर म ापामलकेने एकूण १६४१ रुग्णाींच्या देयकाींची तपासणी 
हदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२० पयतं पणूि केली असनू त्यात १४०६ िणाींची 
देयके वाढीव दराची असल्याचे आढळून आल्यामळेु रुपये २ को्ी ३० लाखाची 
रक्कम रुग्णाींना परत करण्याचे ननदेर् म ापामलकेने देऊन ी अद्याप उक्त 
रुग्णाींना त्याींच्या देयकाची रक्कम परत ममळाली नसल्याचे ननदर्िनास आल े
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार रुग्णाींच्या देयकाींची रक्कम परत 
करण्याबाबत कायिवा ी करुन सदर रक्कम परत न करणाऱ्या दोषी 
रुग्णालयाांवर म ापामलकेने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०१-१२-२०२०) : (१) वप ींपरी-र्च ींचवड र् रात वाढीव त्रबलाींची 
आकारणी करत असणारी ३१ खािगी रूग्णालये आढळून आली असनू 
त्यापकैी २१ रूग्णालयाींवर दींडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आ े. उविररत 
१० रूग्णालयाींवर कारवाई प्रस्ताववत आ े. तसेच अन्य ११ खािगी 
रूग्णालयाींची तपासणी सरुू आ े.  

याबाबत हदनाींक ९/१०/२०२० रोिी वप ींपरी-र्च ींचवड म ानगरपामलकेस 
स्थाननक वविानसभा सदस्याींनी पत्र पाठववलेले आ े.  
(२) व (३) हदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२० पयतं एकूण १६४१ रूग्णाींच्या 
देयकाींची तपासणी पणूि करण्यात आली असनू त्यामध्ये १४०६ रूग्णाींची देयके 
वाढीव दराची असल्याचे आढळून आले आ े.  

त्यामळेु वाढीव रक्कम रूग्णाींना परत करण्यासाठी वप ींपरी-र्च ींचवड 
म ानगरपामलकेमार्ि त रूग्णालयाींना ननदेर् देण्यात आललेे आ ेत.  

वाढीव आकारलेली रूपये २ को्ी ३० लाख एवढी रक्कम रूग्णाींना 
परत करावयाची असनू त्यापकैी एकूण रुपये ९,२९,१४३/- एवढी रक्कम 
रूग्णाींना परत करण्यात आलेली आ े. 

ज्या खािगी रूग्णालयाींनी कोववड-१९ रूग्णाींच्या उपचाराथि िादा 
रक्कम आकारणी केली आ े, अर्ी रक्कम अद्याप ी परत केली नसल्यास 
त्याबाबतचा खुलासा सादर करण्याबाबत तसेच या प्रकरणी ्ाळा्ाळ केल्याच े
ननदर्िनास आल्यास कें द्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अर्िननयम, २००५ व बॉम्बे 
नमसगं ॲक््, १९४९ मिील तरतदूीनसुार कायदेर्ीर कारवाई करण्याबाबत 
सचूना देण्यात आलले्या आ ेत, असे वप ींपरी-र्च ींचवड म ानगरपामलकेने 
कळववलेले आ े. 
(४) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

___________ 
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पांढरपरू नगरपररषदेस (जि.सोलापरू) अनदुानाची  
रक्िम प्राप्त न झाल्याबाबत 

  
(५०) ६१०५ (२०-११-२०२०) श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.वविय ऊफि  भाई धगरिर, 
श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू नगरपररषदेला (च्ज.सोलाििू) र्ासनाकडून ववववि प्रकारे 
ममळणाऱ्या अनदुानाची रक्कम तसेच ्ाळेबींदीच्या काळामध्ये उक्त हठकाणी 
सवि व्यव ार बींद असल्याने नगरपररषदेस करपो्ी ममळणारी रक्कम ममळाली 
नसल्यामळेु सदर नगरपररषद आर्थिक अडचणीत सापडली असनू कमिचाऱ्याींवर 
उपासमारीची वेळ आल्याने कमिचाऱ्याींमध्ये असींतोषाचे वातावरण ननमािण 
झाल्याचे ननदर्िनास आले आ े,  े खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, पींढरपरू नगरपररषदेत सन १९७८ पासनू सरुू करण्यात 
आलेल्या यात्रा अनदुानाची रक्कम ६,५२,५९,०००/- तसेच स ायक वेतन 
अनदुान रक्कम ९,४२,६०,६४१/- इतकी रक्कम र्ासनाकडून येणे बाकी असनू 
कमिचाऱ्याींना सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम ी अद्यापपयतं ममळाली 
नसल्याचे ननदर्िनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय,  
(३) असल्यास, पींढरपरू नगरपररषदेला र्ासनाकडून अनदुानापो्ी येणारी 
रक्कम न ममळाल्याने भाववकाींना सेवासवुविा देण्याबाबत िी कामे केलेली 
आ ेत त्याींची देयके, कमिचाऱ्याींची देयके, ववर्षे म् णिे ननवतृ्त कमिचाऱ्याींची 
देयके देण्यासाठी नगरपररषदेकड े पसेै मर्ल्लक नसल्यामळेु उक्त प्रकरणी 
र्ासनाकड े अनेक वेळा पत्र व्यव ार करून ी सदर अनदुानाची रक्कम 
अद्याप अदा न करण्यात आल्याचे ननदर्िनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने पींढरपरू नगरपररषदेला अनदुानाची रक्कम 
त्वररत ममळण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
 



वि.प. ९ (72) 

श्री.एिनाथ शशांदे (०२-१२-२०२०) : (१) पींढरपरू नगरपररषदेस र्ासनाकडून 
ममळणाऱ्या अनदुानामळेु व कोरोना कालाविीत नगरपररषदेस करापो्ी 
ममळणाऱ्या अपऱु्या रक्कमेमळेु नगरपररषदेच्या आर्थिक बाबीींवर तसेच 
कमिचाऱ्याींचे वेतन/ननवतृ्तीवेतन यावर पररणाम  ोत असल्याची बाब 
मखु्यार्िकारी, नगरपररषद पींढरपरू याींनी ननदर्िनास आणून हदली आ े,  ी 
वस्तजुस्थती आ े.  
(२) व (३) पींढरपरू नगरपररषदेस देण्यात येणाऱ्या अनदुान रुपये 
६,५२,५९,०००/- पकैी हदनाींक २५/११/२०२० रोिीच्या र्ासन ननणियान्वये रुपये 
५,००,००,०००/- इतके अनदुान ववतरित करण्यात आले आ े. उविररत रुपये 
१,५२,५९,०००/- इतके यात्रा अनदुान सन २०१८-२०१९ मिील असल्याने त े
आता देणे र्क्य ना ी. 

पींढरपरू नगरपररषदेस स ाय्यक वेतन अनदुान दरवषी देण्यात येत.े 
कमिचाऱ्याींना लाग ूकरण्यात आलेला ७ वा वेतन आयोग व त्या अनषुींर्गक 
नगरपररषदेची मागणी ववचारात घेऊन सन २०२०-२०२१ या वषाित आतापयतं 
रुपये २०,३५,८८,३२७/- इतके स ाय्यक अनदुान ववतरित करण्यात आलेले 
आ े. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   श्री.रािेंद्र भागवत 
म ुंबई.   सचिव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
__________________________________________________________________ 
मुद्रणिूवय सवय प्रकक्रया महािाष्र ववधानमांडळ सधचवालयाच्या सांगणक यांिणेवि करण्यात आली आ े. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबई. 
 


