
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बारावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नाशशि शहरातील स्मार्ट शसर्ी योजनेंतर्टत िरण्यात येणाऱ्या िामाांच्या देयिाबाबत 
  

(१)  ८२ (१८-०३-२०२०).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय नर्र 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासन, शासन व महानगरपाललकेच्या ननधीतून नालशक शहरात सुरू असणाऱ्या स्मा ट् 
लस्ी योजनेंतगटत कामाींच े देयके अदा करण्यापूवी सावटजननक बाींधकाम ववभाग याींच्याकडून 
सदर कामाची पाहणी करून नींतर देयके अदा करण्याची ववनींती स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.लोकप्रनतननधी याींनी केलेल्या मागणीच्या अनुषींगाने शासनान े कोणती 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) • मुख्य कायटकारी अधधकारी, नालशक स्मा ट् लस्ी 
याींना ददनाींक २५/१०/२०१९ रोजी मा. लोकप्रनतननधीींकडून ननवेदन प्राप्त झाले आहे.  
• सदर ननवेदनात मा. लोकप्रनतननधीींकडून स्मा ट् लस्ी योजनेंतगटत राबववण्यात येणाऱ्या 
प्रकल्पाींची देयके अदा करण्यापूवी त्रयस्थ यींत्रणा म्हणून सावटजननक बाींधकाम ववभागाकडून 
पाहणी करूनच देयके अदा करणेबाबत ववनींती करण्यात आली होती.   
(२) व (३) • स्मा ट् लस्ी योजनचे्या मागटदशटक सूचनाींनुसार ववशेष उदे्दश वहनाींची ननलमटती ही 
कीं पनी कायदा २०१३ अन्वये करण्यात आलेली आहे.   
• नालशक स्मा ट् लस्ी, ववशेष उदे्दश वहनाकडून कळववण्यात आल्यानुसार, सींचालक मींडळाच्या 
बैठकीत स्मा ट् लस्ी अींतगटत राबववण्यात येणाऱ्या कामाींच्या त्रयस्त यींत्रणेकडून ताींत्रत्रक 
तपासणी कामी कें द्र शासनाचा उपक्रम असलेल्या इींजजननयसट इींडडया लल. ची उपकीं पनी, 
सद ट्फीकेशन इींजजननयसट इीं्रनॅशनल लल. याींची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
  

___________ 
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म ांबई उपनर्रातील र्ोरेर्ाांव पश्श्चम येथील ननयोश्जत मोतीलाल नर्र  
प नववटिास प्रिल्पाच्या सवेक्षण िामाबाबत 

  

(२)  १७२ (१८-०३-२०२०).   श्री.मांरे्श ि डाळिर (ि लाट), श्रीमती ववद्या ठािूर (र्ोरेर्ाव) :   
सन्माननीय र्हृननमाटण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील गोरेगाींव पजचचम येथील ननयोजजत मोतीलाल नगर पुनववटकास 
प्रकल्पाच्या सवेक्षण कामाला म्हाडाने सुरुवात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुनववटकास प्रक्रक्रयेचा भाग असलेल्या म्हाडाकडून देण्यात आलेल्या सवेक्षण 
फॉमटमध्ये काींही त्रु्ी असल्याने मळु रदहवाशाींचा त्याला आके्षप आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवेक्षण फॉमटमध्ये असलेल्या त्रु्ी दरू करणे, लसध्दाथटनगर पत्राचाळ 
अलभन्यासात समाववष् झालेल्या मोतीलाल नगर-१ मधील १४ गाळे पुन्हा मोतीलाल नगरच्या 
अलभन्यासात समाववष् करुन सवेक्षण करण्यात याव ेअशी मागणी मोतीलाल नगर ववकास 
सलमती, मोतीलाल नगर रदहवाशी ववकास सींघ व मोतीलाल नगर समन्वय सलमतीने म्हाडाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास सदर सवेक्षणाच ेक्रकती ्क्के काम पूणट झाले आहे व सींपूणट सवेक्षण कधी पूणट 
करण्यात येणार आहे, 
(५) असल्यास, मोतीलाल नगर १, २ व ३ चा ववकास म्हाडामाफट त करताना तेथील रदहवाशाींना 
क्रकमान क्रकती के्षत्रफळाच ेघर देण्यात येणार आहे आणण रदहवाशाींच्या पुनवटसनाबाबत कोणत े
धोरण ननजचचत करण्यात आले आहे, 
(६) असल्यास, सदर प्रकल्प क्रकती कालावधीत पूणट करणार या बाबतचा अहवाल शासनान े
सादर केला आहे काय, तसेच रदहवाशाींच्या मागणीच्या अनुषींगान े कायटवाहीची सद्यःजस्थती 
काय आहे ? 
  
श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (१७-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) सवेक्षणाबाबत, आतापयतं १५% रदहवाचयाींचे सवेक्षण झालेले असून प्रकल्प ननयोजन 
सल्लागारान ेददलेल्या Bar Chart नुसार ५ मदहन्याींत सवेक्षणाचे काम पूणट करण्याचे उद्दीष् 
आहे. 
(५) महाराषर गहृननमाटण व के्षत्रववकास प्राधधकरण (म्हाडा) याींचा ठराव क्र. ६६६६, दद. 
२२.०७.२०१४ अन्वये, पुनवटसन के्षत्र ननवासी गाळ्याकरीता ५२.०६ चौ. मी. च्ई के्षत्रफळ व 
अननवासी गाळ्याींकरीता ३४.५९ चौ. मी. च्ई के्षत्रफळ या व्यनतररक्त, मुींबई मींडळाने ववतरीत 
केलेले ४५.०० चौ. मी. प्रोरा्ा बाींधकाम के्षत्रफळ बाींधकाम खचट भरल्यानींतर तेवढ्या आकाराचा 
वेगळा गाळा अशी वव.नन.नन. ३३(५) दद. १४.११.२०१३ मधील तरतुदी अींतगटत पररगणना 
करण्यात आलेली आहे. 
     परींत,ु सवेक्षणाच ेकाम अींनतम झाल्यावर पुनवटसन गाळ्याच े के्षत्र ननवासी व अननवासी 
करीता डी.सी.आर.-२०३४ प्रमाणे ननवासी / अननवासी गाळ्याींच्या के्षत्रफळाची सुधाररत 
पररगणना करुन जे के्षत्रफळ जास्त असेल तेवढ्या के्षत्रफळाची सदननका देण्याचे म्हाडाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
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(६) सदर प्रकल्प ६० मदहन्यामध्ये पूणट करावयाचे ध्येय असून, सद्य:जस्थतीत मोतीलाल 
नगर-१ येथील Topographical Survey पूणट झालेला असनू Economic Survey 
प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

नार्पूर शहरातील र्ाांधीसार्र तलावाच्या वविासिामात  
मोठ्या प्रमाणात रै्रव्यवहार झाल्याबाबत 

(३)  ३९४ (०२-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांद्रद्रिापूरे (अज टनी-मोरर्ाांव), श्री.राज  पारवे (उमरेड) :   
सन्माननीय नर्र वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातील गाींधीसागर तलावाच्या ववकासकामाकरीता मागील दोन वषाटपुवी दोन 
को्ी रूपयाींच े ववकासकाम करण्यात आले असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननधीतुन ५५ लाखाची ववसटजन ॅ्ंक, ७२ लाख रुपये खचुटन खाऊ गल्लीचे 
काम व इतर ववकास काम ेकरण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कारींजकेरीता १७ लक्ष रुपये, उद्यान ववकासाकरीता १५ लक्ष रुपये व 
शौचालयाकरीता २७ लक्ष रूपये इ. ववकासकाम करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कारींज े वव ववसजटन ॅ्ंक या दोन्ही ववकास कामामध्ये हलगजीपणा केल्याने 
ननकामी झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सींबींधधत ववकास यींत्रणेन े या कामाची चौकशी करून सींबींधधत कीं त्रा्दारावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) महाराषर शासनाच्या पयाटवरण ववभागाच्या राज्य 
सरोवर सींवधटन योजनेंगटत गाींधीसागर तलावाच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या रु.१.७८५ को्ी 
इतक्या रक्कमेच्या प्रकल्पास ददनाींक १५/०३/२०१० रोजी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली 
असून, या प्रकल्पातील ववकासकामाींवर आतापयतं रु.१.११ को्ी इतका खचट झालेला आहे. 
(२) व (३) राज्य सरोवर सींवधटन योजनेंतगटत “मूती ववसजटन ्ँक” या कामासाठी रु.९०.८८ लक्ष 
खचट झालेला असून, खाऊ गल्लीच्या कामासाठी महानगरपाललका ननधीतून रु.४२.५० लक्षची 
काम ेकरण्यात आलेली आहेत. 
     फ्लोद्ींग फाऊीं ्नच्या कामाकररता महानगरपाललका ननधीतून सन २०१६-१७ मध्ये 
रु.१७.३० लक्ष इतका खचट झाला असून, राज्य सरोवर सींवधटन योजनेंतगटत शौचालयाचे काम 
करण्यात आलेले आहे. 
(४), (५) व (६)  सन २०१७ च्या दरम्यान मूती ववसजटनाचा गाळ काढतेवळेी या दठकाणच्या 
ववसटजन ्ँक मध्ये गळती असल्याचे आढळून आल्यानींतर, सदरची दरुुस्ती कीं त्रा्दाराकडून 
केल्यानींतरच कीं त्रा्दारच ेअींतीम देयक सन २०१८ मध्ये प्रदान करण्यात आलेले आहे. यासाठी 
कोणतेही अनतररक्त प्रदान करण्यात आलेले नाही. तसचे तलावातील फाऊीं ्न सुजस्थतीत असून 
दररोज सुरु असत,े असे महानगरपाललकेने कळववले आहे. 

___________ 
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मानेवाडा महािालीनर्र त ेववज्ञान नर्र (नार्पूर दक्षक्षण) येथ े
नाल्यावर सांरक्षण शभांत बाांधण्याबाबत 

  

(४)  ४६४ (०६-०४-२०२०).   श्री.मोहन मते (नार्पूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपाललका कायटके्षत्रातील दक्षक्षण नागपूर ववभागातील मानेवाडा ररींग रोड 
जस्थत मानेवाडा महाकालीनगर त ेववज्ञान नगर दरम्यानच्या नाल्यावर सींरक्षण लभींत नसल्यान े
स्थाननक नागररकाींच्या जीववतास धोका ननमाटण झाला असल्याची बाब माहे जानेवारी २०२० 
च्या दसुऱ्या सप्ताहात वा त्यादरम्यान ननदशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू नाल्यावर सींरक्षक लभींत नसल्यान ेअद्यापपयतं या दठकाणी अनेक वेळा 
अपघात घडलेले असून सुदैवाने कोणतीही जीववतहानी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू नाल्यावर सींरक्षक लभींत उभारण्यासाठी आवचयक असलेला अींदाजे ८० 
लक्ष रुपयाींचा ननधी नागपूर महानगरपाललकेकड े उपलब्ध नसल्याने सींरक्षक लभींत उभारणीच े
काम प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त दठकाणाची शासनाकडून पाहणी करण्यात आली आहे काय, सदरहू 
पाहणीत काय आढळून आले आहे आणण स्थाननक नागररकाींच्या जीववताच ेसींरक्षण करण्याच्या 
दृष्ीने सदरहू नाल्यावर सींरक्षक लभींत उभारण्यासाठी आवचयक असलेला ननधी तातडीन े
उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायटवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) याबाबत मा.नगरसेवक, नागपूर महानगरपाललका 
याींचेकडून महापाललकेस तक्रार प्राप्त झालेली आहे. 
(२) या दठकाणी अपघात अथवा जीववतहानी झाल्याबाबत, महापाललकेकड े कोणतीही नोंद 
असल्याच ेददसून आलेले नाही. 
(३), (४) व (५) मानेवाडा ररींग रोड जस्थत मानेवाडा महाकालीनगर ते ववज्ञान नगर 
दरम्यानच्या नाल्याची अींदाजे ३४० मी्र इतकी दगडाची सींरक्षण लभींत असून, या ३४० मी्र 
लभींतीपैकी अींदाजे २० मी्र लाींबीच्या के्षत्रावर सींरक्षण लभींत ही जमीन लेवलला आहे. ही भीींत 
उींच करणे आवचयक आहे. उवटररत लाींबीमध्ये आरसीसी ची सींरक्षण लभींत आहे. 
      महापाललकेकडून ननधीची उपलब्धता होताच, सदरची अींदाजजत २० मी्र लाींबीींची 
सींरक्षक लभींत उींच करण्याचे बाींधकाम करण्याची तजवीज ठेवण्यात आल्याच,े महापाललकेच्या 
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

___________ 
 

नार्पूर महानर्रपाशलिा के्षत्रातील उमरेड रोड ते द्रदघोरी दहन घार्  
या रस्त्याची झालेली द रवस्था 

(५)  ५२२ (०२-०४-२०२०).   श्री.मोहन मते (नार्पूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर महानगरपाललका के्षत्रातील उमरेड रोड ते ददघोरी दहन घा् या रस्त्याची 
सद्यजस्थतीत दयनीय अवस्था झाली असल्यान ेया रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या नागररकाींची 
मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० च्या दसुऱ्या आठवड्यात 
वा त्या दरम्यान ननदशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर महानगरपाललकेन े सदरहू रस्त्याच े लसमें्ीकरण करण्याकरीता रुपये 
१,२४,४३,४८०/- इतक्या रक्कमेच्या कामास ताींत्रत्रक मान्यता ददली असतानाही राज्य शासनान े
ददलेल्या स्थधगती आदेशामळेु या रस्त्याच ेलसमें्ीकरणाच ेकाम रखडलेले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रस्त्याच्या सद्यजस्थतीची पाहणी शासनाकडून करण्यात आली आहे 
काय, सदरहू पाहणीत काय आढळून आले आहे, त्यानसूार रस्त्याच्या रखडलेल्या 
लसमें्ीकरणामुळे स्थाननक नागररकाींची होत असलेली गैरसोय दरू करण्यासाठी शासनाने ददलेले 
स्थधगती आदेश प्राधान्यान े रद्द करून या रस्त्याच्या लसमें्ीकरणाचे काम सुरु करण्याबाबत 
शासनाकडून कोणती कायटवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) अशी वस्तुजस्थती आढळून आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रस्तुत रस्ता हा ५७२ अनधधकृत ले-आऊ् मधील असल्याने, या रस्त्याच े
बाींधकाम नागपूर सुधार प्रन्यासन ेकेले होते. 
    तद्नींतर सन २०१० मध्ये या रस्त्याच ेनागपूर महानगरपाललकेकडून डाींबरीकरण करण्यात 
आलेले असून, या रस्त्यावरील खड्डयाींची दरुुस्ती सन २०१९ मध्ये केलेली असून, 
सद्य:जस्थतीत या रस्त्यावरुन वाहतूक सुरु आहे. 
     दरम्यान, फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये तत्कालीन मा.पालकमींत्री महोदय याींच्या जनसींवाद 
कायटक्रमामध्ये प्राप्त ननदेशानुसार या रस्त्याच्या काँक्री्ीकरणाच े रु.१,२४,४३,४८०/- च े ढोबळ 
प्राक्कलन तयार केले असून, सदरचे काम शासनाकड े मागणी केलेल्या ननधीच्या प्रस्तावात 
समाववष् नाही. तसेच शासनान ेया कामाला स्थधगतीही  ददलेली  नाही. 
     महापाललकेकडून या रस्त्यासाठी ननधी उपलब्ध नसल्याने काम हाती घेण्यात आलेले 
नाही, तथावप, पुढील आधथटक वषाटत या कामासाठी तरतूद उपलब्ध झाल्यास रस्त्याच े
पुनडाटबींरीकरण/लसमें्ीकरणाच े काम करण्याची कायटवाही करण्यात येईल, असे महापाललकेच्या 
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

मानेवाडा ररांर् रोड त ेशेषनर्र (नार्पूर दक्षक्षण) दरम्यानच्या  
त र्लेल्या मलननिःसारण वाद्रहनीबाबत 

  

(६)  ५३४ (०२-०४-२०२०).   श्री.मोहन मते (नार्पूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर महानगरपाललका कायटके्षत्रातील दक्षक्षण नागपूर ववभागातील मानेवाडा ररींग रोड त े
शेषनगर दरम्यानच्या तु्लेल्या मलननःसारण वादहनीमुळे पररसरात मोठ्या प्रमाणावर दगुधंी 
आणण डासाींचा प्रादभुाटव होत असल्यान ेस्थाननक नागररकाींच्या आरोग्यास धोका ननमाटण झाला 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० च्या दसुऱ्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदशटनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दठकाणी नवीन मलननःसारण वादहनी ्ाकण्यासाठी आवचयक असलेला 
अींदाजे ८५ लक्ष रुपयाींचा ननधी नागपूर महानगरपाललकेकड े उपलब्ध नसल्यान े नवीन 
मलननःसारण वादहनी ्ाकण्याचे काम प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकाणाची शासनाकडून पाहणी करण्यात आली आहे काय, सदरहू 
पाहणीत काय आढळून आले आहे आणण स्थाननक नागररकाींच्या आरोग्याचे सींरक्षण करण्याच्या 
दृष्ीने सदरहू दठकाणी नवीन मलननःसारण वादहनी ्ाकण्यासाठी आवचयक असलेला ननधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायटवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) या दठकाणच्या मलनन:सारण वादहनीमुळे पररसरात 
मोठ्या प्रमाणावर दगुधंी आणण डासाींचा प्रादभुाटव होतो आणण त्यामुळे स्थाननक नागररकाींच्या 
आरोग्यास धोका ननमाटण झाला आहे, ही बाब खरी नाही. 
(२), (३) व (४) या दठकाणी नवीन मलनन:सारण वादहनी ्ाकण्यासाठी आवचयक तरतूद 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब महापाललकेच्या ववचाराधीन आहे. 
     ज्या-ज्यावेळी सदरची वादहनी नादरुुस्त झाली, त्या-त्यावेळी महानगरपाललकेने, तात्काळ 
नाल्याच्या पाण्याचा प्रवाह वळवून या वादहनीची वेळोवेळी दरुुस्ती केलेली आहे. 
     असे असले तरी, या भागातील नागररकाींना कोणत्याही अनारोग्य समस्येचा सामना 
करावा लागू नये यासाठी, महापाललकेच्या वतीन े ननयलमत औषधफवारणी/ धूर फवारणी केली 
जात असनू, या दठकाणी मोठ्या प्रमाणात दगुधंी व डासाींचा प्रादभुाटव होऊ नये, यासाठी 
महापाललकेच्या वतीन ेवेळोवळेी आवचयक उपाययोजना केल्या जात असल्याचे, महापाललकेच्या 
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

नार्पूर शहराच्या मांजूर वविास आराखड्यामध्ये द्रदघोरी ररांर् रोड ते द्रदघोरी  
र्ाव रस्ता रां दीिरण िरणाबाबत 

  

(७)  ५४९ (२०-०३-२०२०).   श्री.मोहन मते (नार्पूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहराच्या मींजूर ववकास आराखड्यामध्ये ददघोरी ररींग रोड त ेददघोरी गाव हा रस्ता 
१८ मी रुीं द दशटववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, लस्ी सव्हेच्या नकाशावर मात्र हा रस्ता प्रत्यक्षात १० मी. रुीं द असल्याच े
ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सद्यजस्थतीत उमरेड रोड ते ददघोरी उड्डाणपलूापयतंच्या रस्त्यावर मोठ्या 
प्रमाणावर रहदारी वाढलेली असल्याने सदरहू रस्ता अरुीं द पडत असल्यान ेया रस्त्यावर मोठ्या 
प्रमाणावर वाहतूक कोंडी ननमाटण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागपूर शहरातील नागररकाींची वाहतकू कोंडीतून सु्का करण्यासाठी ददघोरी 
ररींग रोड ते ददघोरी गाव हा रस्ता १८ मी. रुीं द करण्याच्या दृष्ीने शासनाकडून कोणती 
कायटवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१०-०९-२०२०) : (१) होय, मींजुर ववकास योजना आराखड्यात ददघोरी ररींग 
रोड ते ददघोरी गाव हा रस्ता प्रस्ताववत १८.०० मी. रुीं द ववकास योजना रस्ता म्हणुन 
दशटववलेला आहे.तसचे ददघोरी गावापासुन ते उमरेड रोडपयतं ववकास योजना रस्ता नसुन 
ववद्यमान  पाणींद रस्ता आहे. 
(२) होय, उक्त रस्ता हा कमी जास्त सुमारे १०.०० मी. रुीं दीचा अजस्तत्वात आहे. 
(३) व (४) होय, उमरेड रोड ते ददघोरी उड्डाणपुल पयतंच्या रस्त्यावर मोठया प्रमाणात रहदारी 
वाढलेली असल्यान ेसदरहू रस्ता अरुीं द पडत असल्यान ेया रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतुक 
कोंडी ननमाटण होत असल्याबाबत ननयोजन प्राधधकरण म्हणून नागपूर महानगरपाललका नागपूर 
याींनी ददघोरी गाव त े उमरेड रोडपयतंचा ववद्यमान पाणींद रस्त्याच े रुीं दीकरण करणेकरीता 
महाराषर प्रादेलशक ननयोजन व नगर रचना अधधननयम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची 
कायटवाही त्याींचे स्तरावर सुरु केली आहे. नागपूर महानगरपाललका याींनी कलम ३७ (१) 
अन्वयेची वैधाननक कायटवाही पुणट करुन फेरबदल प्रस्ताव सादर केल्यानींतर उक्त प्रस्तावावर 
शासनकडून गुणवत्तेनुसार ननणटय घेण्यात येईल. 
(५) लागु नाही. 

___________ 
  

राज्यातील रस्त ेव प लाांच्या िामाांना द्रदलेली स्थधर्ती 
  

(८)  ५५९ (१६-०३-२०२०).   श्रीमती स लभा खोडिे (अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नार्पूर 
पश्श्चम), श्री.अशमन परे्ल (म ांबादेवी), श्री.स भाष धोरे् (राजूरा), श्री.द्रहरामण खोसिर (इर्तपूरी), 
श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्रीमती माध री शमसाळ (पवटती), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
पार्ील (शशडी), श्री.चेतन त पे (हडपसर) :   सन्माननीय सावटजननि बाांधिाम (सावटजननि 
उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावटजननक बाींधकाम ववभागाने नव्याने हाती घेतलेली आणण अथटसींकल्पीय पुस्तकात नमूद 
केलेली बाींधकाम ेतसेच राज्य व कें द्र शासनाच्या ववववध योजनाींमधून रस्ते व पलुाींच्या ज्या 
कामाींना अजून कायाटरींभ आदेश लमळालेला नाही अशी कामे ददनाींक ३१ माचट २०२० पयतं 
स्थधगत करावीत अस े आदेश राज्याच्या सावटजननक बाींधकाम ववभागाच े सधचव याींनी ददले 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे राज्यातील ववकासकाम ेठप्प होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, क्रकती व कोणत्या कामाींना स्थधगती देण्यात आली आहे तसेच त्याकररता क्रकती 
ननधीची आवचयकता आहे, 
(४) असल्यास, शासनान ेयाबाबत   ननधीची तरतूद करुन काम ेमागी लावण्याबाबत कोणती 
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (२५-०९-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व (५) होय खरे आहे, सावटजननक 
बाींधकाम ववभागाींतगटत योजना व योजनेत्तर लेखालशषांना वषटभरात उपलब्ध होणारा ननधी व 
सदर लेखालशषांतगटत समाववषठ मींजुर कामाींच े मोठ्या प्रमाणात प्रलींत्रबत असलेली उवटररत 
देयकाींची क्रकीं मत (Spill Cost) ववचारात घेता माचट २०१९ पुवी सरुु असलेल्या कामाींना पुरेशा 
प्रमाणात ननधी उपलब्ध करून देऊन सदर काम ेपुणट करण्याच्या दृष्ीने व  कामाींच ेननयोजन 
करण्याच्या दृष्ीन ेमाचट २०१९ पुवी, ज्या कामाींच े कायाटरींभ आदेश व ननववदा प्रक्रक्रया सुरू 
झालेली नाही अशी सवट काम े केवळ ३१ माचट,२०२० पयटत तात्पुरत्या स्वरुपात सींस्थधगत 
करण्याचा ननणटय शासनाने घेतला होता. 
     तथावप, फेब्रुवारी-माचट २०२० पासुन राज्यासह सींपुणट देशात कोवीड-१९ या ववषाणुच्या 
प्रादभुाटवामुळे उपाययोजनेच्या अनुषींगाने ववत्त ववभागान े ददनाींक ४ म े २०२० च्या शासन 
ननणटयान्वये आधथटक ननबधं लागु केलेले आहेत. त्यामुळे ववत्त ववभागाकडून प्राप्त होणा-या 
ननधी उपलब्धतेच्या अनुषींगाने कामे पुणट करण्याचा ववभागाचा मानस आहे. 

___________ 
  
नार्पूर महानर्रपाशलिा के्षत्रातील पररवतटन चौि त ेअमर नर्र रस्त्याची झालेली द रवस्था 

  

(९)  ५६२ (२०-०३-२०२०).   श्री.मोहन मते (नार्पूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपाललका के्षत्रातील दक्षक्षण नागपूर ववभागातील पररवतटन चौक ते अमर 
नगर रोडवरील पेप्सी गोडाऊन पयतंच्या रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्याने या रस्त्यावरून 
प्रवास करणाऱ्या नागररकाींची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०२० च्या दसुऱ्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी आवचयक असलेला अींदाज े ९८ लक्ष रुपयाींचा 
ननधी नागपूर महानगरपाललकेकड े उपलब्ध नसल्याने या रस्त्याच्या दरुुस्तीच े काम प्रलींत्रबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रस्त्याच्या सद्यजस्थतीची पाहणी शासनाकडून करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरहू पाहणीत काय आढळून आले आहे, तसेच स्थाननक नागररकाींची होत 
असलेली गैरसोय दरू करण्यासाठी सदरहू रस्त्याच्या दरुुस्तीकररता आवचयक असलेला ननधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायटवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व (५) नागपूर महानगरपाललका 
के्षत्रातील दक्षक्षण नागपूर ववभागातील पररवतटन चौक त ेअमर नगर या रोडवरील पेप्सी गोडऊन 
पयतंच्या रस्त्यावर पडलेले खड्ड ेपडलेले खड्ड ेडाींबरीकरणाच ेपॅचसे करुन बुजववण्यात आलेले 
असून, रस्ता वाहतूक योग्य झालेला आहे. 
     सदरहू रस्त्याच्या पहाणीअींती या रस्त्याच्या कामाबाबत महापाललकेकडून ढोबळ प्राकलन 
तयार करण्यात आलेले असून, ननधी उपलब्ध नसल्यान े या प्रकरणी कायटवाही होऊ शकत 
नसल्याच,े नागपूर महानगरपाललकेच्या अहवालात नमूद आहे. 

___________ 
  

शासिीय मराठी शाळा वाचवा सांय क्त िृती सशमतीतफे नार्पूरमध्ये  
धचपिो आांदोलन िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१०)  ६४६ (०२-०४-२०२०).   श्री.अशमत सार्म (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
िॅप्र्न आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आशशष शलेार (वाांदे्र पश्श्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दद्रहसर), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.ि मार 
आयलानी (उल्हासनर्र), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पार्ील (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांजय साविारे 
(भ सावळ), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अत ल भातखळिर 
(िाांद्रदवली पूवट), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नार्पूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पार्ील 
(िोथरड), श्री.स रेश (राजूमामा) भोळे (जळर्ाव शहर) :   सन्माननीय नर्र वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मराठी भावषक शासकीय शाळा वाचवा अलभयानाींतगटत शासकीय शाळा वाचवा 
सींयुक्त कृती सलमतीतफे नागपूरमध्ये धचपको आींदोलन करण्यात आल्याची बाब माहे डडसेंबर, 
२०१९ च्या दसुऱ्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर शहरातील महानगरपाललकेच्या १९१ पैंकी ५२ शाळा बींद करण्यात 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेच्या प्सींख्ये अभावी बींद केलेल्या सवट शाळा पुन्हा सुरु 
करण्याबाबत शासनान ेननणटय घेतला आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) मागील काींही वषाटपासून पालकाींचा आपल्या पाल्याींना इींग्रजी माध्यमाच्या 
शाळाींमध्ये ्ाकण्याचा ओढा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. पररणामी शहरभरात मराठी / 
दहन्दी/ उदूटच्या या पारींपाररक माध्यमाच्या शाळातील ववद्यार्थयाचंी प्सींख्या अत्यींत कमी 
झालेली आहे. 
      ववद्यार्थयांच्या प्सींख्येअभावी मागील २५ ते ३० वषाटत महानगरपालकेच्या ५२ शाळा 
्प्प्या्प्प्याने बींद झालेल्या आहेत, ही वस्तुजस्थती आहे. 
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     महापाललकेच्या मराठी शाळाींमध्ये ववद्यार्थयाचंी सींख्या वाढावी, यासाठी, 
महानगरपाललकेच्या लशक्षण ववभागाकडून या शाळाींच्या पररसरात ववद्याथी सवेक्षण करणे, 
ववद्यार्थयांना मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तक, इतर शैक्षणणक सादहत्य वा्प करणे, तसेच लाींब 
अींतरावरील ववद्यार्थयांकररता मोफत बस सुववधा, सायकल बकँ योजनेअींतगटत सायकल 
उपलब्ध करुन देण,े यासाठी लशक्षकाींच्या कायटशाळेचे आयोजन करणे, इ. उपाययोजना 
महापाललकेकडून करण्यात येत आहेत. 
     यालशवाय महापाललकेच्या बींद असलेल्या ०३ शाळाींमधून इींग्रजी/मराठी पूवट प्राथलमक वगट 
सुरु करण्यात आले असून, या शाळामधून इींग्रजी माध्यमातून मोफत लशक्षण देण्यासाठी 
के.जी.-०१ व के.जी.-०२ चे वगट सरुु करण्यात आलेले आहेत. 
     ्प्प्या्प्प्याने या शाळाींमध्ये पुढील वगाटसाठी इींग्रजी माध्यमातून लशक्षण देण्याची 
व्यवस्था करण्याचा महापाललकेचा मानस आहे. 
  

___________ 
  

अहमदपूर (श्ज.लातूर) शहरातील रस्ते व अहमदपूर ते शशरर  
ताजबांद रस्त्याची झालेली द रवस्था 

  

(११)  ७६१ (२१-०३-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पार्ील (अहमदपूर) :   सन्माननीय सावटजननि 
बाांधिाम (सावटजननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदपूर (जज.लातूर) या शहरातील मुख्य रस्ता, महात्मा गाींधी महाववद्यालयासमोरील 
रस्ता, छत्रपती लशवाजी चौक, स्वा.सावरकर चौक, आय्ीआय महाववद्यालय, पोलीस 
ठाण्यासमोरील रस्ता, अींबाजोगाई रस्ता, नाींदेड रस्ता हे नेहमी वदटळीच ेरस्त ेआहेत मात्र या 
रस्त्याींवर दठकदठकाणी मोठमोठे खड्ड े पडल्यामुळे शहरातील वाहन चालकाींना व नागररकाींना 
मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अहमदपूर त ेलशरुर ताजबींद रस्त्यावरही खड्डयाींमुळे नागररकाींना त्रास सहन करावा 
लागतो आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सदरहु रस्त्याींची पाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व सदरहू रस्ते दरुुस्त करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (२१-०९-२०२०) : (१) लातूर ते नाींदेड राषरीय महामागट क्र.३६१ कें द्र 
शासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागट प्राधधकरणाच्या अखत्यारीतीतील आहे. 
     अहमदपूर शहरातून अजस्तत्वात असलेल्या राषरीय महामागट ३६१ या रस्त्याींवरील 
दठकदठकाणी पडलेले खड्ड े बजुववण्यात आले आहेत. तसेच नववन झालेले खड्ड े बुजववण्याच े
काम प्रगतीपथावर असल्याच े प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागट प्राधधकरण, नाींदेड 
याींनी कळववले आहे. 
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(२) व (३) अहमदपूर ते लशरुर ताजबींद रस्त्यावरील खड्ड े बुजववण्यासाठी कीं त्रा्दाराची 
ननयुक्ती केली असून खड्ड े बजुववण्याचे काम आवचयकतेनुसार चालू आहे, असे प्रकल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागट प्राधधकरण, नाींदेड याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतील बीडीडी चाळीच्या प नवटसनाबाबत 
  

(१२)  ८०६ (०६-०४-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र 
पश्श्चम), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (दद्रहसर), श्री.अशमत सार्म 
(अांधेरी पश्श्चम), िॅप्र्न आर. सले्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अत ल भातखळिर (िाांद्रदवली पूवट), श्री.किसन 
िथोरे (म रबाड), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नार्पूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पार्ील 
(िोथरड), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापूर), श्री.अशमन परे्ल (म ांबादेवी), श्रीमती स लभा खोडिे 
(अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नार्पूर पश्श्चम), श्री.द्रहरामण खोसिर (इर्तपूरी), श्री.स रेश 
वरप डिर (पाथरी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.शशरीष चौधरी (रावेर) :   सन्माननीय 
र्हृननमाटण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बीडीडी चाळ पुनवटसनाच्या पदहल्या ्प्याचे काम सरुु होऊन २ वषे झाले असले 
तरी पुनवटसन प्रकल्पाबाबतची प्रक्रक्रया अत्यींत सींथ गतीने सुरु असल्याने स्थाननकाींमध्ये सींभ्रम 
ननमाटण झाल्याची बाब नकुतीच ननदशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींक्रमण लशत्रबरासाठीचा करार नोंदणीकृत असावा, पुनवटसन प्रकल्पातील 
सदननकेचाही नोंदणी करार तसचे देखभाल दरुुस्तीचा ननधी जादहर करावा अशा मागणी 
रदहवाशाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडाकडून सींक्रमण लशत्रबराींची यादी लागल्यानींतर काही स्थाननक सींक्रमण 
लशत्रबरात स्थलाींतररत झालेले आहेत परींतु सींक्रमण लशत्रबरात स्थलाींतररत न झालेल्या 
स्थाननकाींवर म्हाडाकडून अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने स्थालाींतररत 
झालेल्या स्थाननकाींमध्ये नाराजी पसरली असल्याच े ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, बीडीडी चाळ पुनवटसनाच े काम जलदगतीन े करण्याबाबत शासनाकडून 
अद्यापपयतं कोणती कायटवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (१७-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     मुींबईतील बी.डी.डी. चाळीींच्या पुनववटकास प्रकल्पाींच्या बाींधकामासाठी कीं त्रा्दाराींची 
ननयुक्ती करण्यात आली असून, त्याींना कायाटदेशही देण्यात आलेले आहेत. उक्त चाळीींमधील 
रदहवाशाींची पात्रता ननजचचत करण्याचे काम सुरु आहे. 
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(२) देखभाल दरुुस्ती ननधी (Corpus Fund) जादहर करण्याबाबत कोणतीही मागणी 
रदहवाशाींनी अद्याप केलेली नाही, असे म्हाडाने कळववले आहे. 
(३), (४) व (५) बी.डी.डी. चाळीींच्या पुनववटकासाचा प्रकल्प वव.नन.नन. ३३(९) (बी) नसुार 
राबववण्यात येणार असून, त्या अींतगटत ननवासी पात्र गाळेधारकाींना ५०० चौ. फु. च्ई 
के्षत्रफळाची सदननका ववनामूल्य व मालकी तत्वावर तसचे, चाळीींबाहेरील पात्र ननवासी 
झोपडीधारकाींना महाराषर झोपडपट्टी (सुधारणा, ननमूटलन व पुनववटकास) अधधननयम, १९७१ 
मधील तरतुदीनूसार अन्य झोपडीधारकाींप्रमाणे सदननका ववनामूल्य व मालकी तत्वावर अनुजे्ञय 
ठरववण्यात आली आहे. बी.डी.डी. चाळीींच्या पुनववटकासासाठी बाींधकाम कीं त्रा्दाराींची ननयुक्ती 
करण्यात आली असून, कायाटदेश देखील देण्यात आलेले आहेत. भाडकेरुीं ची पात्रता ननजचचत 
करण्याची कायटवाही तीन सक्षम प्राधधकारी तथा उप जजल्हाधधकारी (अनत./ननषका.) याींच्याकडून 
सुरु आहे. सदरहू प्रकल्पातील असहकायट करणाऱ्या भाडकेरु ववरुध्द ननषकासनाची कायटवाही 
करण्यासाठी नगर ववकास ववभागाने दद.२९.०८.२०१९ रोजी प्राथलमक अधधसूचना प्रलसध्द 
केलेली असून, अींनतम अधधसुचना प्रलसध्द करण्याची कायटवाही त्या ववभागाकडून करण्यात येत 
आहे. 

___________ 
  

राजापूर (श्ज.रत्नाधर्री) शहरामधील बह उदे्दशीय नाट्यर्हृाच्या द रस्तीच्या िामाांबाबत  
  

(१३)  ८३६ (०२-०४-२०२०).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय नर्र वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (जज.रत्नाधगरी) शहरामधील सन २००८ मध्ये नगरपाललकेने बाींधलेल्या बहुउदे्दशीय 
नाट्यगहृात आसन क्षमता कमी असून नाट्यगहृाची दरुवस्था झाली असल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाट्यगहृाच्या इमारतीच्या दरुुस्तीची ववववध काम ेकरण्यासाठी सुमारे ३५ लाख 
रुपयाींचा आराखडा तयार केलेला असूनही अद्याप दरुुस्तीच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले व 
तद्नुसार शासन स्तरावर कोणती कायटवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सन २००८ मध्ये राजापूर नगरपररषदेने बाींधलेले छत्रपती लशवाजी महाराज नाट्यगहृ 
नादरुुस्त झाल्याने ननववदा प्रक्रक्रया राबवून ददनाींक ०४/०८/२०१९ रोजी कामाचा कायाटरींभ आदेश 
देण्यात आलेला आहे. तथावप, यादरम्यान ववधानसभा ननवडणूकीच्या आचार सींदहतेमुळे 
दरुुस्तीच्या कामास ववलींब झाला होता. तथावप, सद्यजस्थतीत नाट्यगहृाच्या दरुुस्तीच े काम 
पुणट झाले असल्याच ेराजापूर नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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सेल  ताल क्यातील (श्ज.परभणी) रस्त्याांची झालेली द रवस्था 
  

(१४)  ८९२ (२१-०३-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (श्जांतूर) : सन्माननीय 
सावटजननि बाांधिाम (सावटजननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) सेलु तालुक्यातील (जज.परभणी) सेल ुत ेदेवगाव, सेलु त ेपाथरी, सेल ुते परभणी, सेलु ते 
राजवाडी, सेलु त ेवालूर, सेल ुत ेडासाळा, मोरेगाव ते वालुर, हातनरु त ेरायपूर, धचखलठाणा ते 
रायपूर या सवट रस्त्याींची दरुवस्था झाल्याच ेददनाींक ३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकडून कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराव चव्हाण (१४-०९-२०२०) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     प्रचनाधीन सेलु ते देवगाव, सेलु ते पाथरी, मानवत रोड ते परभणी या रस्त्याींच्या लाींबीत 
राषरीय महामागट ववभागाकडून दरुूस्तीची काम े प्रगतीपथावर आहेत. तसेच, सेलु त े मानवत 
रोड, सेल ुत ेराजवाडी, सेल ुत ेवालूर, सेलु त ेडासाळा, मोरेगाव त ेवालुर, हातनूर त ेरायपूर, 
धचखलठाणा त े रायपूर या रस्त्याींच्या लाींबीत सावटजननक बाींधकाम ववभाग, परभणी अींतगटत 
योजना व योजनेतर कायटक्रमातून रस्ते दरुूस्तीची काम ेमींजूर असून प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नार्पूर महानर्रपाशलिेतील शशक्षि व िमटचारी तसेच सेवा ननवतृ्त िमटचाऱ्याांची  
सहाव्या व सातव्या वेतन आयोर्ाच्या थिबािीबाबत 

  

(१५)  १०१८ (०३-०४-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (म रबाड), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.ि मार आयलानी (उल्हासनर्र), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पार्ील (िोथरड) :   सन्माननीय नर्र 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपाललकेतील आठ हजार लशक्षक व कमटचारी तसेच सेवाननवतृ्त 
कमटचाऱ् याींची सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, भववषय ननवाटह ननधी योजना, 
अींशदान पेंशन योजनेच्या खात्यात जमा न केलेली रक्कम आणण महागाई भत्ता अशी 
जवळपास ५२७ को्ी रुपयाची थकबाकी असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी लमळावी यासाठी कमटचारी 
सींघ्नेतफे वेळोवळेी आींदोलन करण्यात आली व प्रशासनाने आचवासन देऊनही या 
आचवासनाची अद्याप पुतटता केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) नागपूर महानगरपाललकेच्या 
आस्थापनेवरील कायटरत कमटचाऱ्याींना, ददनाींक ०१/०१/२००६ त े ददनाींक ३०/११/२०१० या 
कालावधीची “कोणतीही थकबाकी देय राहणार नाही” या अ्ीवर सहाव्या वेतन आयोगाच्या 
लशफारशी ददनाींक ०१/१२/२०१० पासून लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 
      तर, सातव्या वतेन आयोगाच्या लशफारशी अद्याप लागू करण्यात आलेल्या नाहीत. 
      सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी लमळावी, यासाठी सींघ्नेतफे वळेोवळेी आींदोलन े
झाली हे खरे असनू, भववषय ननवाटह ननधी, अींशदायी ननवतृ्ती वतेन, थकीत महागाई भत्ता 
प्रदान करण्यासींदभाटत आचवालसत करण्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

महाराष्ट्र स वणटजयांती नर्रोत्थान योजनेत पूवीच्याच िामाांचा  
प न: समावेश िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१६)  ११४२ (०६-०४-२०२०).   श्री.फारूि शाह (ध ळे शहर) :   सन्माननीय नर्र वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर सुवणटजयींती नगरोत्थान योजनेंतगटत १०० को्ी रुपये खचुटन हाती घेतलेल्या 
रस्त्याींच्या कामाींमध्ये दोन-तीन वषाटपूवी झालेल्या रस्त्याींचाही समावशे करण्यात आला 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापूवी कामे झालेल्या रस्त्याींची कामे पुन्हा उक्त योजनेंतगटत घेण्यात आली 
असल्यान ेया प्रकरणी चौकशी व्हावी अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनीच्या मागणीच्या अनुषींगान े याबाबत चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले व तद्नुसार यापूवी झालेल्या रस्त्याींचा उक्त योजनेत 
समावेश न करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) • महाराषर सुवणट जयींती नगरोत्थान 
महाअलभयान अींतगटत धुळे शहराच्या रस्ते ववकास प्रकल्पास शासनाद्वारे प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. 
• सदर प्रकल्पाची कायाटन्वयीन यींत्रणा सावटजननक बाींधकाम ववभाग ही असून या ववभागान े
आवचयक ती ननववदा प्रक्रक्रया पूणट करून ददनाींक २०.०९.२०२० रोजी ठेकेदारास कायाटदेश ददलेले 
आहेत. 
• सींबींधधत प्रकल्पातील प्रस्ताववत कामातील पेठ गल्ली नीं. ४, ५, ६ व ७ नगरपट्टी त े
जमनालाल बजाज रोड आणण गल्ली नीं. १ ते आगे्ररोड पावतेो हे एकूण २३०० मी्र लाींबीच े
असून प्रस्ताववत कामाच्या दठकाणी मागील ५ वषाटत कोणतेही नव्याने नुतनीकरण करण्यात 
आलेले नाही. 
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• तसेच प्रकल्पातील प्रस्ताववत काम शहरातील मुख्य पेठ जनुे गावठाण व्यापारी ववभागातील 
असून सदरील रस्त्याची ननलमटती सुमारे ५० वष ेजनुी असनू त्यादठकाणी दरुुस्ती व्यनतररक्त 
पुनननमाटणाची कामे करण्यात आलेली नाही. 

___________ 
  

अिोला शहरातील शशवापूर िोंडवाड्यातील २ जनावरे ववना  
पावती ित्तलीसाठी नेण्यात आल्याबाबत 

  

(१७)  १४८२ (०३-०४-२०२०).   श्री.र्ोवधटन माांर्ीलाल शमाट (ऊफट ) लालाजी (अिोला 
पश्श्चम) :   सन्माननीय नर्र वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला शहरातील दक्षक्षण झोन अींतगटत येणा-या प्रभाग क्र.२० मधील लशवापूर 
कोंडवाड्यातील २ जनावरे ववना पावती कत्तलीसाठी नेण्यात आल्याचा प्रकार माहे डडसेंबर, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तद्नुसार सींबींधधत दोषी अधधकारी व कमटचा-याींववरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) अकोला शहरातील दक्षक्षण झोन अींतगटत 
येणाऱ्या प्रभाग क्र.२० मधील लशवापूर  कोंडवाड्यातील २ जनावरे ववनापावती थे् कत्तलीसाठी 
नेण्यात आल्याचा प्रकार माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास आलेला नाही. 
    परींतु कृषी ववद्यापीठामधील अधधकाऱ्याींनी ददनाींक ०१/०९/२०१८ रोजी कोंडवाडा ववभागाला 
सुपूदट केलेल्या २ म्हशी व १ हेला कोंडवाडा ववभागातील कमटचाऱ्याींनी कसायाला ववकल्याबाबत 
ददनाींक २४/०१/२०२० च्या प्राप्त तक्रारीन्वये,  ववभागप्रमुख कोंडवाडा ववभाग याींना ददनाींक 
२९/०१/२०२० रोजी कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
     तद्नुसार ववभागप्रमुख, कोंडवाडा ववभाग याींचा खुलासा प्राप्त झालेला असून, याप्रकरणी 
पुढील उचीत कायटवाही महापाललका स्तरावर करण्यात येत असल्याच,े महापाललकेच्या 
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

नार्पूर शहरातील वेंिरे्शनर्र येथील नांदनवन घरि लाच्या तळघरात  
पावसाळ्यात पाणी साचत असल्याबाबत 

  

(१८)  १९०९ (२१-०३-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नार्पूर पूवट) :   सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर शहरातील वेंक्ेशनगर येथ े ७२२ गाळेधारकाींच े नींदनवन घरकुल नागपूर सुधार 
प्रन्यासने बाींधले असून हे घरकुल नाग नदीला लागून असल्यामळेु घरकुलाच्या तळघरामध्ये 
पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्यामळेु तळघरात अत्यींत जीणट झाले असनू 
यासींदभाटत केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने नागपूर सुधार प्रन्यासचे तत्कालीन सभापती   याींनी 
स्वत: ननरीक्षण केले आणण मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्या 
दरम्यान सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास याींना पत्र ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाटत पुढील कायटवाहीचे आदेश सींबींधधत अधधकाऱ्याींना ददले आहेत काय, 
त्यानूसार कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रचनाधीन गाळ्याींच्या बेसमें्मध्ये पावसाळ्यात पाणी साठत असल्याच ेननदशटनास 
आल्यानींतर, या दठकाणी करावयाच्या प्रनतबींधात्मक कामाचा रु.९७.५० लक्ष आराखडा तयार 
करुन, यासींदभाटत ववदहत ननववदा सूचनेद्वारे कीं त्रा्दाराची ननवड करुन, ददनाींक ०२/०६/२०२० 
रोजी कायाटदेश देण्यात आलेले आहेत. 
     त्यानुसार सदरचे काम प्रगतीपथावर असून, आतापयतं ५० ्क्के काम पूणट झाले आहे. 
सदर काम पूणट करावयाचा कालावधी ददनाींक ०१/०४/२०२१ पयतं आहे. तथावप, पुढील दोन 
मदहन्यात सदरचे काम पूणट होण्याची शक्यता आहे. 

___________ 
  

चांद्रपूर शहर महानर्रपाशलिेतील अधधिारी / िमटचा-याांना सातव् या 
वेतन आयोर्ाच् या शशफारशी लार्  िरण् याबाबत 

  

(१९)  २७८६ (०५-०४-२०२०).   श्री.स धीर म नर्ांर्ीवार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय नर्र 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर शहर महानगरपाललकेतील ठरावानुसार मींजुर पदावर कायटरत असलेल् या 
अधधकारी/कमटचारी याींना ७ वा वतेन आयोगाच् या लशफारशी लागू करण् याबाबत लोकप्रनतनीधी, 
बल् लारपूर याींनी मा.नगरववकास मींत्री याींना ददनाींक १५ जुन,२०१९ रोजी वा त् य सुमारास लेखी 
ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुन्हा याबाबत लोकप्रनतनीधी, बल् लारपूर याींनी प्रधान सधचव (२) नगरववकास 
ववभाग याींना ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) चींद्रपूर शहर महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवरील अधधकारी/कमटचारी याींना ७ व्या 
वेतन आयोगाच्या लशफारशी लागू करण्यासींदभाटत, आयुक्त, चींद्रपूर महानगरपाललका याींचेकडून 
प्राप्त प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

___________ 
  

राजापूर (श्ज.रत्नाधर्री) शहरामध्ये रस्त्याच्या चौपदरीिरणाच्या िामाबाबत 
  

(२०)  ३३५८ (१८-०३-२०२०).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय सावटजननि 
बाांधिाम (सावटजननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (जज.रत्नाधगरी) शहरामध्ये रस्त्याच ेचौपदरीकरण करण्याच्या कामाची सद्यजस्थती 
काय आहे, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम कधीपयतं पणूट होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) तसेच सदर कामाकररता क्रकती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (२१-०९-२०२०) : (१) मुींबई गोवा महामागाटच्या चौपदरीकरण कामामध्ये 
राजापूर शहरामधून १.६५ क्रक.मी.रस्ता लाींबी जात असून त्यातील १.४० क्रक.मी.लाींबीत 
चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे व ०.२५ क्रक.मी. लाींबी वळण रस्त्यामध्ये जात आहे. 
राजापूर शहरामध्ये क्रक.मी.१८२/२७० मध्ये चौपदरीकरणा अींतगटत अींडरपासचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. 
(२) राजापूर शहरातून जाणा-या राषरीय महामागाटचे चौपदरीकरणाचे काम माहे माचट २०२१ 
पयतं पूणट होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) राजापूर शहरातील रस्त्याच ेकाम रा.म.चौपदरीकरण भाग ८ मध्ये समाववष् आहे. सदर 
भाग-८ च्या चौपदरीकरण कामाकरीता एकूण प्रकल्प क्रकीं मत   रु.१२४४.७१ को्ी असून 
त्यापैकी रस्ता बाींधणी कामाची क्रकीं मत रु.५०८.०० को्ी आहे. सदर आवचयक ननधीची पूणट 
तरतूद कें द्र शासनाच्या लेखालशषाटतून करण्यात आलेली आहे. 
(४) राजापूर शहर व लगतच्या भागातील महामागट व वळण रस्त्याची सुधारीत आखणीनुसार 
भूसींपादन प्रक्रक्रया राबववणे तसेच कोववड-१९ यामळेु काम पूणट करण्यास ववलींब झालेला आहे. 

___________ 
  

चांद्रपूर शहर महानर्रपाशलिा के्षत्रात महानर्रपाशलिा अन दान तसेच प्राप्त शासिीय 
अन दानातून िरण्यात आलेल् या िामाांबाबत 

  

(२१)  ३८२९ (२१-०३-२०२०).   श्री.किशोर जोररे्वार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय सावटजननि 
बाांधिाम (सावटजननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 



वव.स. १२ (18) 

(१) चींद्रपूर शहर महानगरपाललका के्षत्रात महानगरपाललका अनदुान तसेच प्राप्त शासकीय 
अनुदानातून करण्यात आलेल् या कामावर सावटजननक बाींधकाम ववभागामाफट त खननज ववकास 
ननधी अींतगटत सन २०१८ ते २०१९ पयतं करण्यात आलेले लसमें् रोड, नाली व चेंबर इत्यादी 
१६१ कामे पुनचच करण्यात आल्याबाबतची चौकशी करण्याची मागणी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाटत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, व 
त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१८-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. परींत ू सदर मागणी 
मा.मुख्यमींत्री याींचेकड े केलेली नसून मा. मींत्री, सावटजननक बाींधकाम याींचेकड े ननवेदन देण्यात 
आले आहे. 
(२) याबाबत मींडळ कायाटलयाकडून चौकशी सलमती नेमण्यात आली होती. सदर चौकशी 
सलमतीचा अहवाल प्राप्त झाला असून सलमतीच्या ननषकषाटनुसार ववषयाींक्रकत कामे पुनचच झाली 
नसल्याच ेआढळून आले आहे. सबब आधथटक गैरव्यवहार होण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही.  
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर श्जल््यातील नवीन नर्रपाशलिाांचे वविास आराखड ेतयार िरण्याबाबत 
  

(२२)  ३८६२ (१६-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबर्िर (राधानर्री) :   सन्माननीय नर्र 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल््यातील आजरा, चींदगड, हूपरी, लशरोळ, हातकणींगले येथील ग्रामपींचायतीचे, 
नगरपींचायत व नगरपाललकामध्ये रुपाींतर होऊन तीन वषाटचा कालावधी होऊनही ववकास 
आराखड ेप्रत्यक्षात राबववले गेले नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ च्या दसुऱ्या आठवड्यात 
ननदशटनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकास आराखड ेतयार करताना नेमका कोणत्या प्रकारचा ववकास करावयाचा 
आहे त्याच ेआरक्षण ठेवावे लागत ेयाकररता ठरावीक कालावधीचा ववचार करुन त्याची प्रत्यक्ष 
अींमलबजावणी होताना ददसत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववकास आराखड ेतयार न झाल्यामळेु त्याचा ववकास कामाींवर पररणाम होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, क्रकती नगरपाललकाींचे ववकास आराखड ेतयार करण्यात आले आहेत व त्यास 
शासनाने मींजुरी ददली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१६-०९-२०२०) : (१) व (२) सदर नगरपींचायत व नगरपररषदेस ववकास 
योजना तयार करणेबाबतची कायटवाही करणेबाबत, सहायक सींचालक, नगर रचना, कोल्हापूर 
शाखा कायाटलयाचे पत्र क्र.४७५०, दद.०३/०९/२०१९ अन्वये कळववण्यात आले आहे. महाराषर 
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प्रादेलशक ननयोजन व नगररचना अधधननयम, १९६६ चे तरतुदीनुसार, नवगदठत नागरी 
के्षत्रासाठी प्रके्षवपत लोकसींख्येनुसार आरक्षणे १० वषाटसाठी व २० वषाटसाठी प्रस्ताववत जमीन 
वापर करण्यात येतो. त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष अींमलबजावणी करणे ननयोजन प्राधधकरणावर 
बींधनकारक असते. परींत ु सदरहू नगर पररषदा / नगर पींचायतीींनी ववकास योजना तयार 
करण्याची प्रक्रक्रया सुरु केलेली नाही. 
(३) ववकास आराखड े तयार न झाल्याने ननयोजनबद्ध ववकास होत नाही, नागररकाींना 
सुननयोजजत ववकास व मुलभूत सावटजननक सुववधाींचा लाभ घेता येत नाही. मात्र सदर सींबींधधत 
के्षत्रासाठी ववकास योजना मींजूर होईपयतं मींजूर प्रादेलशक योजना ननयमावलीनुसार 
अींमलबजावणी करता येऊ शकत.े 
(४) व (५) कोल्हापूर जजल््यातील कोल्हापूर महानगरपाललका व इचलकरींजी, जयलसींगपूर, 
गडदहींग्लज, कागल, मुरगुड, पन्हाळा, वडगाींव, कुरुीं दवाड, मलकापूर इत्यादी नऊ नगरपररषदाींचे 
ववकास आराखड्यास शासनान े यापूवी मींजूरी ददलेली आहे. तर मींजूर ववकास योजनाींपैकी 
वडगाव व मलकापूर नगरपररषदाींचे सुधाररत ववकास आराखड ेतयार करण्याच ेकाम सहायक 
सींचालक, नगररचना, कोल्हापूर शाखा कायाटलयामाफट त सुरू आहे. कोल्हापूर ववकास आराखडा 
स्वतींत्र ववकास योजना कायाटलयामाफट त सुधाररत करण्याच ेकाम सुरु आहे. 

___________ 
  

अमरावती महानर्रपाशलिा हद्दीपासून दरू असलेल्या  
खेड ेर्ावाांमध्ये बस फेऱ्या स र िरण्याबबत  

  

(२३)  ३९२६ (०५-०४-२०२०).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय नर्र वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती महानगरपाललका हद्दीपासून २० क्रकलोमी्र दरू वर असलेल्या खेड ेगावामधून 
अमरावती शहरामध्ये येण्या-जाण्यासाठी ववद्याथी, रुग्ण, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर व सवट 
सामान्य नागररक इत्यादी प्रवाशाींच्या सेवसेाठी बस फेऱ्या सुरु करण्यासाठी शासनस्तरावर 
ननणटय होऊन अनके वळेा प्रत्यक्ष कायटवाहीसाठी जजल्हा प्रशासनाच्या स्तरावर बैठका झाल्या 
परींतु अद्यापपयतं महानगरपाललकेने शासनाच्या आदेशाच े पालन न करता बस फेऱ्या सुरु 
केल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अमरावती महानगरपाललकेच्या सवटसाधारण सभेने ददनाींक १६/११/२०१९ रोजी 
ददलेल्या मान्यतनेींतर, ददनाींक ०५/०२/२०२० पासून अमरावती महानगरपाललका हद्दीपासून २० 
क्रकलोमी्र दरूवर असलेल्या खेड े गावातील प्रवाशाींसाठी बस फेऱ्या सुरु करण्यात आलेल्या 
आहेत.  

___________  
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अशलबार् (ता.अशलबार्, श्ज.रायर्ड) सम द्र किना-यावरील बांधा-याची झालेली द रवस्था 
  

(२४)  ४५८२ (०५-०४-२०२०).   श्री.महेंद्र दळवी (अशलबार्), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत सार्म (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय सावटजननि 
बाांधिाम (सावटजननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अललबाग (ता.अललबाग, जज.रायगड) समुद्र क्रकना-याच्या सौंदयाटला भर घालण्यासाठी 
बाींधण्यात आलेल्या बींधा-याच े काम अनतशय ननकॄष् दजाटच े झाले असून अनेक दठकाणी 
क्षतीग्रस्त होऊन पादपथही ढासळू लागले असल्याचे माहे जानेवारी २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०११ साली सुरू करण्यात आलेल्या बींधा-याच ेकाम सन २०१४ साली पूणट 
होवून जवळपास साडसेहाश े मी्र लाींबीच्या बींधा-याला ११ को्ी रूपये खचट करण्यात आले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, समुद्राच्या ला्ाींच्या माऱ्याींमळेु सदरहु बींधा-याची दरुवस्था झाली असून   
दरुुस्ती न केल्यास बींधारा फु्ुन मोठी दघुट् ना होण्याची शक्यता वतटववण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नगरपाललकेच्या ननदशटनास आणूनही अद्याप नगरपाललकेकडून कोणतीच 
कायटवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार ननकॄष् दजाटचे काम करणा-या सींबींधीत दोषीींवर कारवाई व सदर बींधा-याच्या 
दरुूस्तीच्या कामास ननधी लमळण्याबाबत कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१८-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) होय, अींशत: खरे आहे.  सदर काम 
जजल्हा ननयोजन सलमती रायगड जजल्हाधधकारी अललबाग याींच्या ननधीतुन सन २०११ मध्ये 
सरुु करुन माचट २०१३ मध्ये पणूट करण्यात आले आहे. सन २०१९ मधील पावसाळ्यातील 
अनतवषृ्ी, मोठे उधाण व चक्रीवादळामुळे सदर बींधारा काही दठकाणी क्षतीग्रस्त झालेला आहे.  
(४) मा.नगराध्यक्ष याींनी सदर बींधाऱ्याच्या दरुावस्थेबाबत मा.पालकमींत्री रायगड जजल्हा तसेच 
जजल्हाधधकारी कायाटलय याींना सदरची बाब ननदशटनास आणून ददली आहे. 
(५) सदर बींधाऱ्याची पाहणी करण्यात आली असून ननधी उपलब्धतेनुसार काम हाती घेण्यात 
येईल. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

अमरावती महानर्रपाशलिा प्रशासनाने झोनऐवजी प्रभार् ननहाय  
स्वच्छता िां त्रार्ाचा ननणटय घेतल्याबाबत 

  

(२५)  ४६०२ (०५-०४-२०२०).   श्रीमती स लभा खोडिे (अमरावती) :   सन्माननीय नर्र 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती महानगरपाललका प्रशासनाने झोनऐवजी प्रभाग ननहाय स्वच्छता कीं त्रा्ाचा 
ननणटय घेतल्यामुळे शहरात अस्वच्छता पसरली असनू स्वच्छता कीं त्रा्दार मनमानी कारभार 
करीत असल्याचे ददनाींक १७ जानवेारी, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास ननदशटनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाटत शासनाने चौकशी करुन येथील स्वच्छता कीं त्रा्दाराींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अमरावती महापाललका हद्दीत ५ झोन आहेत. तथावप, महापाललकेन ेमींजूर केलेल्या 
ददनाींक १९/०७/२०१८ च्या ठरावानुसार आणण स्थायी सलमतीच्या ददनाींक १३/११/२०१८ च्या 
मींजुरीनुसार दैनींददन साफसफाई व घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, या कामाकररता २२ 
प्रभागामध्ये २२ आणण बाजाराच्या दठकाणी ०१ अशा २३ दठकाणी ववदहत पध्दतीन े ननववदा 
बोलावून, कीं त्रा्दारामध्ये कामाच्या दृष्ीने स्पधाट व्हावी व जास्तीत जास्त चाींगले काम व्हाव े
यादृष्ीकोनातून २२ वेगवेगळ्या ठेकेदाराींना ठेका देण्यात आलेला असून, यानुसार प्रभागननहाय 
दैनींददन साफसफाईच ेकाम करण्यात येत आहे. 
     त्यानसुार, सवट प्रभागात कचरा गोळा करणे व साफसफाईच ेकाम सुरुळीत सुरु असून, 
ज्या प्रभागातून कचऱ्याबाबत तक्रार येईल, त्या प्रभाग अधधकाऱ्याकडून याबाबतची तात्काळ 
दखल घेऊन, तक्रार ननवारण करण्यात येते. अस ेआयुक्त, अमरावती महानगरपाललका याींच्या 
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

समधृ्दी महामार्ाटसाठी लार्णारे र्ौण खननज शमळववण्यािररता डोणर्ाांव-शेलर्ाव येथे 
रस्त्यालर्त खोदिाम होत असल्याबाबत 

  

(२६)  ४७०८ (२१-०३-२०२०).   श्री.सांजय रायम लिर (मेहिर) :   सन्माननीय सावटजननि 
बाांधिाम (सावटजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समधृ्दी महामागाटसाठी लागणारे गौण खननज लमळववण्याकररता महामागाटच्या पररसरात 
जागोजागी अवैध उत्खनन करण्यात येत असून डोणगाींव-शेलगाव रस्त्यालगत २०० मी्रच्या 
आता अगदी रस्त्याला लागून खोदकाम होत असून हे खोदकाम शेतक-याींसाठी धोकादायक 
ठरत असून यावर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, असे लेखी 
ननवेदन ददनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास तहलसलदार याींच्याकड े देण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तद्नुसार शासनान ेकोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
     महाराषर शासन पररपत्रक क्रमाींक गौखनन १०/१२१८/प्र.क्र.४६८/ख ददनाींक २७.०५.२०१९ 
नुसार समधृ्दी महामागाटच्या कामासाठी बाहेरुन उत्खनन करुन आणावयाच्या गौण खननज 
वरील स्वालमत्व धनावर १०० ्क्के सु् देण्यात आलेली आहे. गौण खननज प्रापण योजना 
अींतगटत मायननगीं प्लॅन मध्ये ग् समाववष् करण्यासाठी कीं त्रा्दारान े मा. जजल्हाधधकारी 
बुलडाणा याींना ददनाींक १८.०९.२०१९ रेाजी प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. त्यामुळे कीं त्रा्दारान े
अवैद्य उत्खनन केले आहे हे खरे नाही. 
     श्री मनोज श्रीकृषण नव्हाळे रा. डोणगाव या शेतकऱ्यान े इच्छा मरणाची परवानगी 
लमळण्याबाबत तहलसलदार मेहकर याींचे कड ेददनाींक ०८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ननवेदन देले आहे. 
हे खरे आहे. 
(२) वरील प्रमाणे गौण खननज वरील स्वालमत् व धनावर १०० ्क्के सु् असनूही तहलसलदार 
मेहकर याींच े माफट त ६६,९०० ब्रास मुरुम उत्खनन केले म्हणून कीं त्रा्दारावर रुपये 
३६,१३,२६,९००/- रक्कमेचा दींड आकारण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

नार्पूर शहरातील सोनेर्ाव तलावात तसेच सहिार नर्र, जयप्रिाश नर्र, खामला या 
पररसरातील ववहीरीांमध्ये साांडपाणी शमसळत असल्याबाबत 

  

(२७)  ५३३६ (०५-०४-२०२०).   श्री.वविास ठािरे (नार्पूर पश्श्चम), श्री.अशमन परे्ल 
(म ांबादेवी), श्री.स भाष धोरे् (राजूरा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.स रेश वरप डिर (पाथरी), 
श्री.द्रहरामण खोसिर (इर्तपूरी), श्री.सांग्राम थोपरे् (भोर), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर) :   
सन्माननीय नर्र वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातील खामला भागातील भोसले कालीन सोनेगाव तलावालगतच्या ममता  व 
लशवशक्ती सोसाय्ीमधील नाल्यावर महानगरपाललकेने साींडपाणी प्रक्रक्रया कें द्राची उभारणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,   नुकतेच तलावाचे सौंदयीकरण करुन तलावातील गाळ काढण्यास ५ को्ी 
रुपये खचट करण्यात आले असनू साींडपाणी प्रक्रक्रया कें द्रातील साींडपाणी सोनेगाव तलावात  
तसेच  सहकार नगर, जयप्रकाश नगर व खामला या पररसरातील ववहीरीींमध्ये   लमसळुन 
तेथील पाणी दषुीत होत असल्याने   नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत चौकशी करून महानगरपाललकेतफे कोणती उपाययोजना करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
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श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) नागपूर शहरातून वाहणाऱ्या नागनदीचे प्रदषुण कमी 
करण्याच्या दृष्ीन ेमा.उच्च न्यायालयाने जनदहत याधचकेमध्ये पाररत केलेल्या आदेशानुसार, 
शहरात उभारण्यात येत असलेल्या ववववध एस्ीपी प्रकल्पाबरोबरच नागपूर शहरातील सोनेगाव 
तलावालगतच्या मोकळ्या जागेवर ०.३ एमएलडी क्षमतचेे मलजल प्रक्रक्रया कें द्र नागपूर 
महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाने उभारले आहे. 
(२), (३) व (४) या दठकाणी असलेल्या मलजल प्रक्रक्रया कें द्रातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याची 
ननयलमतपणे ननहीत मानाींकनानसुार गुणवत्ता चाचणी केली जात असून, त्यानींतरच सदरच े
शुध्द पाणी सोनेगाव तलावात सोडले जाते. 
     सोनेगाव येथ ेउभारण्यात आलेला एस.्ी.पी. प्रकल्प हा राषरीय पयाटवरण अलभयाींत्रत्रकी 
अनुसींधान सींस्था, (नेरी) द्वारा फाय्ोराईड  तींत्रज्ञानावर ववकलसत केलेला असून, या दठकाणी 
शुध्द होत असलेले पाणी गुरुत्वाकषटणाद्वारे वेगवेगळ्या अींतगटत ्ाक्याींमध्ये सोडले जाते. 
सदरच्या ्ाक्या आरसीसी च्या असल्यामळेु कोणत्याही प्रकारे साींडपाण्याची गळती होत नाही. 
त्यामुळे, सहकार नगर, जयप्रकाश नगर व खामला या पररसरातील ववहीरीमध्ये या प्रकल्पाच े
पाणी लमसळण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. लशवाय आजपावेतो याबाबतची कोणतीही तक्रार प्राप्त 
झालेली नाही. 

___________ 
  

नार्पूर महानर्रपाशलिेतील उद्यान ववभार्ान ेशहरातील स र असलेल्या ववववध  
प्रिल्पाांिरीता झाड ेतोडण्याची द्रदलेली परवानर्ी 

  

(२८)  ५३४० (०५-०४-२०२०).   श्री.वविास ठािरे (नार्पूर पश्श्चम), श्री.अशमन परे्ल 
(म ांबादेवी), श्री.स भाष धोरे् (राजूरा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.स रेश वरप डिर (पाथरी), 
श्री.द्रहरामण खोसिर (इर्तपूरी), श्री.सांग्राम थोपरे् (भोर), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर) :   
सन्माननीय नर्र वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर महानगरपाललकेतील उद्यान ववभागान े शहरातील सुरु असलेल्या ववववध 
प्रकल्पाींकरीता मागील ३ वषांमध्ये ५००० झाड ेतोडण्याची परवानगी ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तोडण्यात आलेल्या झाडाींमुळे नागपूर शहरातील प्रदषूणामध्ये मोठ्या प्रमाणात 
वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाढते प्रदषूण कमी करण्याच्यादृष्ीन ेझाडाींची लागवड करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) मेरो रेल, भारतीय राषरीय राजमागट प्राधधकरण, पोलीस 
ववभाग, दक्षक्षण-पूवट-मध्य रेल्वे ववभाग इ. एजन्सीमाफट त महापाललका हद्दीत सुरु असलेल्या 
ववववध महत्वाींच्या प्रकल्पाकररता मागील तीन वषाटत, वकृ्ष प्राधधकरण सलमतीच्या मींजुरी 
अन्वये आणण ददलेल्या अ्ी व शतीवर  एकूण ४,६१६ इतकी झाड ेतोडण्यास परवानगी ददलेली 
आहे. 
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(२), (३) व (४) या तोडण्यात आलेल्या झाडाींमळेु शहरात मोठ्या प्रमाणात प्रदषुण झाले, असे 
म्हणणे सींयुक्तीक नाही. 
     वरीलप्रमाणे ददलेल्या मींजुरीनींतर, कापण्यात आलेल्या झाडाींच्या मोबदल्यात, सींबींधीत 
प्राधधकरणाींनी आतापयतं  १६,६४० इतक्या झाडाींची लागवड केलेली असून, महापाललकेनेही या 
कालावधीत २२,८०७ इतक्या नवीन झाडाींची लागवड केलेली आहे. 

___________ 
  

िळांब (ता.िळांब, श्ज.उस् मानाबाद) येथे श्जल् हा सत्र  यायालय व द्रदवाणी  यायालय 
वररष्ट् ठस् तराची इमारत वापराववना असल्याबाबत 

  

(२९)  ५४२२ (२०-०३-२०२०).   श्री.राणाजर्जीतशसांह पार्ील (त ळजापूर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (ता.कळींब, जज.उस् मानाबाद) येथे जजल् हा सत्र न् यायालय व ददवाणी न् यायालय वररष ठ 
स् तराची कोट्यवधी रुपये खचट करुन बाींधण्यात आलेली इमारत गत ५ त े ६ वषाटपासनू 
ववनावापर पडून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू इमारतीची क्रकरकोळ कामे केवळ ननधी अभावी लशल् लक रादहलेली 
असल् यान ेइमारत वापराववना पडून आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू इमारत वापरात आणण् यासाठी उवटररत कामासाठी ननधी उपलब् ध करून 
देण् याबाबत वेळोवळेी लोकप्रनतननधीनी लेखी पत्राद्वारे मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरहू इमारतीच े उवटररत कामे करण् यासाठी ननधीची पतुटता करून इमारत 
वापरात आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धव ठािरे (२८-०९-२०२०) : (१) कळींब (ता.कळींब, जज.उस्मानाबाद) येथील न्यायालयीन 
इमारतीच ेबाींधकाम ददनाींक ३१ जलुै २०१८ रोजी पूणट झालेले आहे. 
(२) सदर इमारतीच्या मळू बाींधकामामध्ये फननटचरची तरतूद करण्यात आलेली नसल्यान े
इमारत वापरात नाही, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे 
(४) ववधध व न्याय ववभाग शासन ननणटय क्रमाींक सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१०७/का-१३, ददनाींक १६ 
ऑगस्् २०१९ अन्वये सदर न्यायालयीन इमारतीची उवटररत कामे (फननटचर, अींतगटत रस्त,े 
अग्नीप्रनतबींधक यींत्रण, वाहनतळ इत्यादी) करण्यासाठी रु.१३७.६९ लक्ष इतक्या क्रकीं मतीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसचे सदर काम ववधानमींडळाच्या पदहल्या 
अधधवेशनात अथटसींकल्पीत करण्यात आले आहे. परींतु ववत्त ववभाग शासन ननणटय ददनाींक ४ 
मे २०२० अन्वये नवीन काम सुरु करण्यास प्रनतबींध घालण्यात आला आहे. त्यामळेु परींत ुसदर 
शासन ननणटयातील प्रस्तुत अ्ीतून सु् देऊन सदर काम “एक ववशेष बाब” म्हणून सुरु 
करण्यास ववत्त ववभागास ववनींती करण्यात आली होती. त्यानसुार सदर काम सुरु करण्यास 
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ववत्त ववभागाने सहमती ददलेली आहे. त्यानुसार सदर काम सुरु करण्याबाबत मुख्य अलभयींता, 
सावटजननक बाींधकाम ववभाग, औरींगाबाद याींना या ववभागाच्या ददनाींक २८ जुल ै २०२० च्या 
पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
चांद्रप र महानर्रपाशलिेच्या सेवाननवतृ्त प्राथशमि शशक्षिाांना ननवड शे्रणी मांज र िरण्याबाबत 

  

(३०)  ५५८२ (०६-०४-२०२०).   श्री.स धीर म नर्ांर्ीवार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय नर्र 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपुर महानगरपाललकेतील ददनाींक १ जानेवारी, १९८६ व त् यानींतर सलग २४ वषे सेवा 
झालेल् या सेवाननवतृ् त प्राथलमक लशक्षकाींना ननवड शे्रणी मींजुर करण् याबाबत वव.स.स. बल् लारपूर 
याींनी मा.लशक्षणाधधकारी (प्राथ) जजल्हा परीषद चींद्रपूर याींना ददनाींक २३ जानेवारी, २०२० रोजी 
वा त् या समुारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) ददनाींक ०१ जानवेारी, १९८६ व त्यानींतर सलग २४ वष े सेवा झालेल्या 
महानगरपाललकेच्या सेवाननवतृ्त प्राथलमक लशक्षकाींना ननवड शे्रणी मींजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव, 
लशक्षणाधधकारी (प्राथलमक), जजल्हा पररषद चींद्रपूर याींना चींद्रपूर महानगरपाललकेकडून 
पाठववण्यात आला होता. 
     सदरहू प्रस्तावात आढळून आलेल्या त्रु्ीींची पूतटता, ददनाींक १७/०७/२०२० च्या पत्रान्वये, 
आवचयक तो प्रस्ताव लशक्षणाधधकारी (प्राथ.), जजल्हा पररषद, चींद्रपूर याींचकेड ेसादर करण्यात 
आल्याच,े महापाललकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

पालघर नर्रपररषद के्षत्रात बिेायदा मोबाईल र्ॉवर उभारण्यात येत असल्याबाबत 
  

(३१)  ६१३० (०६-०४-२०२०).   श्री.श्रीननवास वनर्ा (पालघर) :   सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर नगरपररषद हद्दीत बकेायदा ३५ मोबाईल ्ॉवरची उभारणी करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बेकायदेशीर मोबाईल ्ॉवरच्या उभारणीमळेु स्थाननक नागरीकाींच्या 
आरोग्याला धोका ननमाटण होत असल्यामळेु नागरीकाींनी मोबाईल ्ॉवर ववरोधात नगरपररषद 
प्रशासनाकड ेतक्रारही केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनान े याची चौकशी वा पाहणी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषट काय 
आहेत व त्याअनुषींगाने या बकेायदेशीर उभारलेल्या मोबाईल ्ॉवरबाबत शासनान े कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०९-२०२०) : (१) पालघर नगरपररषदेने केलेल्या सव्हेक्षणानुसार 
नगरपररषदेच्या हद्दीत सुमारे २७ मोबाईल ्ॉवसट उभारण्यात आल्याचे ननदशटनास आले असून 
त्यापैकी केवळ ३ ्ॉवसटना नगरपररषदेने नाहरकत प्रमाणपत्र ददले आहे. 
(२) उक्त अनाधधकृत मोबाईल ्ॉवसटपकैी ३ ्ॉवसटबाबत स्थाननक नागरीकाींच्या पालघर 
नगरपररषदेकड ेतक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
(३) उक्त तक्रारीच्या अनुषींगान ेपालघर नगरपररषदेने २ मोबाईल ्ॉवसट बींद केले असून इतर 
मोबाईल ्ॉवसटवर महाराषर प्रादेलशक व नगररचना अधधननयम, १९६६ नुसार कायटवाही 
प्रस्ताववत केली असल्याच ेपालघर नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 

  
प णे श्जल््यातील प णे-बांर्लोर राष्ट्रीय महामार्ट क्र.४ चे सहापदरीच्या िामाबाबत 

  

(३२)  ६१८२ (०२-०४-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपरे् (भोर) :   सन्माननीय सावटजननि बाांधिाम 
(सावटजननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील पुणे -बींगलोर राषरीय महामागट क्रमाींक ४ चे सहापदरी करण्याचे काम 
ररलायन्स कीं पनीकडून होत असनू येथील मो-या, पूल, भूलमगत व पादचारी मागट आणण 
उड्डाणपूलाची कामे अद्याप अपूणाटवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील काम ेननधाटररत वेळेत पुणट व्हावीत यासाठी कीं त्रा्दार कीं पनीला वारींवार 
मुदतवाढ देवूनही काम ेवेळेत पूणट होत नाहीत याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या सींदभाटत शासनान ेमादहती घेवून येथ ेननधाटररत वेळेत सदरील काम ेपूणट न 
करणा-या कीं त्रा्दार कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (०१-१०-२०२०) : (१) सदर काम कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय 
राजमागट प्राधधकरण याींच्या अखत्यारीतील आहे. 
      पुणे सातारा या रस्त्याची एकूण लाींबी १४०.३५० क्रक.मी. आहे. सदर लाींबी पकैी एकूण 
डीबीएम पूणट झालेल्या रस्त्याची लाींबी १३४.८१ क्रक.मी. आहे. सदर रस्त्यामध्ये एकूण ६२ 
स्रक्चसट असून त्यापैकी ५३ स्रक्चसट पूणट झाली आहेत व उवटररत ९ स्रक्चसट पैकी ५ स्रक्चसट 
ही वेगवेगळया स्तरावर प्रगतीपथावर आहेत. तसेच स्वतींत्र अलभयींता याींनी ददलेल्या 
अहवालनुसार उवटरीत काम प्रगतीपथावर असून दद. ३१.०१.२०२१ पयतं पूणट होईल. उवटरीत ४ 
स्रक्चसट तेथील ग्रामस्थाींच्या ववरोधामुळे देखभाल दरुुस्तीच्या कालावधीमध्ये घेण्यात येतील. 
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      सद्यजस्थतीत देशातील लॉकडाऊन मुळे उवटरीत कामावर पररणाम झाला आहे. परींत ुकें द्र 
शासनाच्या दद.२० एवप्रल, २०२० च्या मागटदशटक सुचनाींनसुार उवटरीत कामे पुन्हा सुरु करण्यात 
आली असून कीं त्रा्दार याींना लवकरात लवकर काम पूणट करण्याच ेआदेश देण्यात आले आहेत, 
असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागट प्राधधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(२) सदरील कामास पुढील नमूद कारणाींमळेु ववलींब झाला असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय राजमागट प्राधधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
     १. स्थाननक ग्रामस्थाींकडून त्याींच्या वेगवेगळ्या मागणीनुसार पुलाची उींची/रुीं दी व स्थळ 
याबाबत वेळोवळेी श्रत्याच्या कामासाठी ववरोध. 
     २. वकृ्ष प्राधधकरणाकडून रस्त्यावरील अडथळा ठरणारी झाड े तोडण्यासाठी/स्थलाींतरीत 
करण्यासाठी उशीरा लमळालेली मींजूरी. 
     ३.  वन ववभागाकडून उशीरा आलेली मींजूरी. 
     ४. चारपदरीकरणापासून सहापदरीकरणापयतं लागणा-या जलमनीचे भसूींपादन करताींना 
येत असलेल्या अडचणी. 
     ५. महामागाटच्या रस्त्याींतगटत येणा-या ववववध धालमटक स्थळाींचे स्थलाींतरणबाबत 
ग्रामस्थाींचा असलेला ववरोध. 
(३) व (४) सदर काम पूणट होण्यासाठी होत असलेल्या ववलींबाची कारणे अ.क्र.२ मध्ये नमूद 
करण्यात आली असून सद्यजस्थतीत कीं त्रा्दारास उवटरीत काम पूणट करणेबाबत वळेोवळी 
सूचना देण्यात आल्या आहेत व सद्यजस्थतीत देखभाल दरुुस्तीचे काम सुरु आहे, असे प्रकल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागट प्राधधकरण,पुणे याींनी कळववले आहे. 
  

___________ 
  
माजलर्ाव नर्रपररषदेच्या (श्ज.बीड) सन २०१६ ते २०१८ पयतंच्या लेखा पररक्षण अहवालातील 

रै्रप्रिाराची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(३३)  ९१५१ (२८-०५-२०२०).   श्री.प्रिाश (दादा) स ांदरराव सोळांिे (माजलर्ाांव) :   
सन्माननीय नर्र वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माजलगाव नगरपररषदेच्या (जज.बीड) लेखा पररक्षण अहवाल सन २०१६-२०१७ व सन 
२०१७-२०१८ मधील गींभीर अननयलमतता व गैरप्रकाराची चौकशी करून दोषीींववरूध्द कायटवाही 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ०७/०४/२०२० रोजी वा त्यासुमारास 
जजल्हाधधकारी, बीड याींच्याकड ेलेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीअींती काय ननषपन्न 
झाले आहे, त्यानूसार दोषीींववरूध्द कोणती कायटवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून, लेखापररक्षण अहवालातील कालावधीतील 
सींबींधधत तत्कालीन अधधकारी/कमटचारी याींची मादहती मागववण्यात आली असल्याबाबत 
जजल्हाधधकारी, बीड याींनी अहवाल सादर केला आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

श्जांतूर नर्रपररषदेच्या (श्ज.परभणी) माध्यमातून प्रधानमांत्री आवास योजनेंतर्टत ननधी 
ववतरणात मोठ्या प्रमाणात अननयशमतता होत असल्याबाबत 

(३४)  ९४०५ (२८-०५-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (श्जांतूर) :   सन्माननीय 
र्हृननमाटण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजींतूर नगरपररषदेच्या (जज.परभणी) माध्यमातून प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगटत 
लाभार्थयांना ननधी ववतरणात मोठ्या प्रमाणात अननयलमतता होत असल्याचे माहे मे, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१८ पासून या घरकुल योजनेंतगटत १ हजार २५१ लाभार्थयांच्या सींधचका 
मींजूर होऊन डी पी आर मध्ये नावे घेऊन लाभार्थयासं प्रत्येकी अडीच लाख रुपये एवढी मींजूर 
रक्कम पाच ्प्प्यात ववतररत करण्याची जबाबदारी नगर अलभयींता याींची असून त्याींच्याच 
अहवालावर रक्कम ववतररत केली जाते. परींतु प्रत्यक्ष काम करण्याऱ्या लाभार्थयांच्या नाव े
रक्कम ववतरण करताना सदर अलभयींता पक्षपातीपणा करत असल्याचे ननदशटनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या लोकाींनी रक्कम घेतली त्याींनी काहीच काम केलेले नाही, तर ज्या 
लोकाींनी प्रत्यक्ष कामे केली आहेत त्याींना ननधी ददला जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ज्या लाभार्थयांना घरकुल मींजुरच नाही व डीपीआरमध्ये नावही नाही अशा 
लोकाींना योजनेच्या नावाखाली ननधी ववतररत झाला असल्याचेही ननदशटनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने या सवट प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (२४-०९-२०२०) : (१) प्रधानमींत्री आवास योजनअेींतगटत कोणत्याही प्रकारची 
अननयलमतता झालेली नाही. 
(२) नगर अलभयींता याींच्यामाफट त लाभार्थयांना ननधी ववतरीत करताना पक्षपातीपणा करण्यात 
आलेला नाही. 
(३) व (४) डीपीआर मधील मींजूर लाभार्थयांना ननयमानुसार बाींधकाम पुणट झाल्यानींतर त्याींच्या 
बँक खात्यात ननधी जमा करण्यात आला आहे. 
(५) व (६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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परभणी श्जल््यात श्जांतूर नर्रपररषदेिडून दवूषत पाणीप रवठा होत असल्याबाबत 
  

(३५)  ९६२३ (०३-०६-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (श्जांतूर) :   सन्माननीय नर्र 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजींतूर नगरपररषदेकडून (जज.परभणी) पाणीपुरवठा सद्यजस्थतीत दवूषत होत असल्याच े
ददनाींक २७ एवप्रल, २०२० रोजी वा त्या सुमारास ननदशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजींतूर शहराला येलदरी धरणातून पाणीपुरवठा होत असल्यान े या धरणातुन 
येणाऱ्या पाण्याला शदु्ध करण्यासाठी जजींतूर शहरालगत जलशुद्धीकरण प्रकल्प असून जजींतूर 
नगरपररषदेचे या प्रकल् पाकड ेझालेल्या दलुटक्षामुळे या प्रकल्पातून वपवळसर दवूषत पाणीपुरवठा 
जजींतूर शहराला होत असल्याच ेननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्यजस्थतीत कोरोनाचा प्रादभुाटवामुळे नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले 
असतानाच या दवूषत पाणीपुरवठामुळे जजींतूर शहरातील नागररकाींच ेआरोग्य अधधकच धोक्यात 
आल्याच ेननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन सदर जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची चौकशी करुन व सींबींधधत दोषीींवर 
कारवाई करुन जजींतूरकराींना शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याच्या दृष्ीकोनातनू कोणती कायटवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) • जजींतूर नगरपररषदेद्वारे येलदरी धरणातून नदी 
पात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यातनू पाणीपुवठा केला जातो. 
• माहे एवप्रल-मे, २०२० मध्ये शहरास करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात जलशुद्धीकरण कें द्रात 
प्रक्रक्रया करून सुद्धा वपवळसर येत असल्याचे ननदशटनास आले. 
(२) व (३) • सदरील दवूषत पाण्याचे मुख्य कारण, येलदरी धरणाच्या नदी पात्रामध्ये १० गे् 
समोरील ननचचलन द्रोणी (स््ीललींग बेलसन) मध्ये २०१४ पासून म े २०२० पयतं धरणाच े गे् 
उघडण्यात न आल्यामुळे त्यामधील पाणी हे दवूषत होते.  
• तेच पाणी थोड्या थोड्या प्रमाणात नदी पात्राच्या मुख्य प्रवाहात लमसळत असल्याकारणाने 
जल शुद्धीकरण कें द्रावर प्रक्रक्रया करून सुद्धा पाणी वपवळसर येत असल्याचे ननदशटनास आले. 
(४) व (५) • सींदभीत ववषयी जजल्हाधधकारी, परभणी याींनी सलमती गठीत करून पा्बींधारे 
ववभागास धरणाचे गे् उघडून अशुद्ध पाणी सोडून देण्याच्या सूचना देण्यात येऊन अशुद्ध पाणी 
धरणाचे गे् उघडून बाहेर सोडण्यात आलेले आहे. 
• सद्यजस्थतीत जजींतूर शहरास स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

म ांबईतील धारावी झोपडपट्टीचा प नववटिास प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३६)  १०१५३ (२८-०५-२०२०).   श्री.परार् शाह (घार्िोपर पूवट), अॅड.परार् अळवणी 
(ववलेपाले), िॅप्र्न आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), 



वव.स. १२ (30) 

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पार्ील (िोथरड), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), 
श्री.देवेंद्र फडणवीस (नार्पूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.अशमत सार्म (अांधेरी पश्श्चम) :  सन्माननीय 
र्हृननमाटण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या ववकासाकररता देशी तसेच आींतरराषरीय स्तरावर तब्बल 
२५ पेक्षा जास्त वळेा ननववदा ननघूनही धारावीचा पनुववटकास मागील अनके वषाटपासून प्रलींत्रबत 
असल्याच ेननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धारावी मध्ये दा्ीवा्ीत असलेल्या झोपड्याींमुळे  कोरोना ववषाणुचा फैलाव  
मोठ्या प्रमाणात झाल्याच ेननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धारावीसारख्या झोपडपट्टी असलेल्या भागात सावटजननक शौचालयाींचाच वापर  
होत असल्यामळेुच कोरोनाचा फैलाव होत असल्याचेही ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, गत अनेक वषांपासून प्रलींत्रबत असलेल्या धारावीचा पुनववटकास लवकरात 
लवकर करण्यासाठी शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे  वा कररत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (१७-०९-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
     धारावी झोपडपट्टीच्या ववकासाकररता राषरीय तसेच आींतरराषरीय स्तरावर ३ वेळा ननववदा 
मागववण्यात आल्या, नतस-या ननववदा प्रक्रक्रये अींतगटत दोन ननववदादार पात्र ठरले आहेत. 
ननववदा प्रक्रक्रया अींनतम करण्याची कायटवाही चाल ुआहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     दा्ीवा्ीच्या वस्त्याींमुळे आणण एका घरात सरासरी ६-१० लोक एकत्र राहत असल्यान े
सोशल डडस् ी्ंलसींग पाळणे शक्य होत नाही. तसचे या कारणास्तव लक्षणे असलेल्या 
व्यक्तीींकडून रोगाचा प्रसार इतर व्यक्तीींना वेगाने होऊ शकतो, असे अलभप्राय बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने ददले आहेत. 
(३) धारावी सारख्या झोपडपट्टीत रदहवाशाींकररता सावटजननक शौचालये उपलब्ध करुन देण्यात 
आली आहेत. तथावप, सदर शौचालयाच्या वापरामळेु कोरोना ववषाणुचा फैलाव होण्याची 
सींभावना वतटववण्यात आली आहे. 
(४) धारावी झोपडपट्टीच्या ववकासाकरीता प्राप्त ननववदेसींदभाटत मा.महाधधवक्ता, महाराषर शासन 
याींचे अलभप्राय प्राप्त झाले असनू, त्यानुसार प्राप्त ननववदाींवर ननणटय घेण्याकररता सधचव 
सलमतीच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात येईल. सधचव सलमती/शासनाच्या ननणटयानुसार पुढील कायटवाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
 
 



वव.स. १२ (31) 

र् हार्र नर्रपांचायतीतील (श्ज.रत्नाधर्री) १४ व्या ववत्त आयोर् योजनेतील िामे ही 
नर्रपांचायतीच्या मालिीच्या जशमनीमध्ये नसल्याबाबत 

  

(३७)  १०५६२ (०३-०६-२०२०).   श्री.भास्िर जाधव (र् हार्र) :  सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जजल््यातील गुहागर नगरपींचायतीने १४ वा ववत्त आयोग योजनेंतगटतच्या 
कामाींची ननववदा ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास प्रलसध्द झाली परींतु मींजूर 
केलेली काम ेही सींबींधधत स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या मालकीच्या जलमनीमध्ये असावीत असा 
ननयम असताना ४१ पकैी ३२ काम े ही नगरपींचायतीच्या मालकीच्या जागेत नसल्याची बाब 
मुख्याधधकारी, नगरपींचायत गुहागर याींनीच ददनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास 
अजटदार श्री.जयदेव मुरलीधर मोरे (रा.गुहागर) याींना मादहतीच्या अधधकाराखालील मादहतीमध्ये 
ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेजजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींना चौकशीच ेआदेश देऊन 
स्वयींस्पष् अलभप्रायासह अहवाल सत्वर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्याकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे काय, त्यात 
काय नमूद करण्यात आले आहे, त्यानूसार बनाव् प्रमाणपत्र सादर करून कामे मींजूर करून 
शासनाची ददशाभूल आणण फसवणूक केल्याचे चौकशीत ननषपन्न झाले असल्यास या गींभीर 
प्रकरणी मुख्याधधकारी, नगरपींचायत गुहागर तसेच सदर कामाींना मींजुरी देणाऱ्या प्रक्रक्रयेतील 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०९-२०२०) : (१) गुहागर नगरपींचायत हद्दीत १४ व्या ववत्त आयोग 
योजनेंतगटत करावयाच्या “रस्ते, पाखाडी, ग्ार आणण सींरक्षण लभींत” अशा दद. ०२/११/२०१८ 
रोजी प्रलसध्द केलेल्या ४१ कामाींपैकी २४ कामाींच्या जागा ्या नगरपींचायत मालकीच्या 
असल्याची कागदपत्र ेउपलब्ध नसल्याची बाब मादहती अधधकाराींतगटत अजटदारास कळववल्याच े
नगरपींचायतीन ेकळववले आहे.   
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी सुरु असल्याची बाब जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींनी कळववली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
औसा नर्रपररषद (श्ज.लातूर) अांतर्टत िरण्यात येत असलेल्या घनिचरा व्यवस्थापनाची िाम े

ननिृष्ट्र् दजाटची व अांदाजपत्रिान सार होत नसल्याबाबत 
  

(३८)  १०६३६ (०३-०६-२०२०).   श्री.अशभमय  पवार (औसा) :   सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औसा नगरपररषद (जज.लातरू) अींतगटत करण्यात येत असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन 
(डींवपींग ग्राउीं ड) ची कामे ननकृष् दजाटची व अींदाजपत्रकानसुार होत नसल्याबाबत तसचे कामाची 
त्रयस्थ सींस्थमेाफट त तपासणी करण्याबाबत नगरपररषद स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
मुख्याधधकारी, औसा नगरपररषद याींच्याकड े ददनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास 
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले 
व त्यानसूार सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) औसा नगरपररषदेंतगटत घनकचरा व्यवस्थापन (डींवपींग ग्राऊीं ड) येथ ेअींतगटत रस्ता, नाली 
बाींधकाम इत्यादी कामे सुरु आहेत. सदर कामाचे मींजूर अींदाजपत्रकानुसार ई-ननववदा मागवून 
त्यानुसार कमी दराचे कीं त्रा्दार एस.एस. कन्स्रक्शन, औसा याींना कामाचे आदेश देण्यात आले 
आहेत.  
• यापैकी काही कामे प्रगतीपथावर असून झालेल्या कामाींचे त्रयस्थ ताींत्रत्रक लेखापररक्षणासाठी 
प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्रयस्थ ताींत्रत्रक लेखापररक्षण अहवाल प्राप्त झाला 
नसल्यामळेु, सदरील कामाच्या देयकातून ३० % रक्कम राखून ठेवून देयक अदा करण्यात 
आली आहेत. 
• सदरील कामाींचे त्रयस्थ ताींत्रत्रक लेखापररक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानींतरच कामाची गुणवत्ता 
पाहून उवटररत देयक अदा करण्याची कायटवाही करण्याचे प्रस्ताववत असनू, कामाच्या 
गुणवत्तेबाबत असमाधानकारक अहवाल प्राप्त झाल्यास सींबींधधताींची उवटररत सवट रक्कम जप्त 
करण्याची दक्षता घेण्यात येणार असल्याबाबत जजल्हाधधकारी, लातरू याींनी अहवाल सादर केला 
आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला महानर्रपाशलिा व बाशीर्ािळी र्ावातील पाणी प रवठा स रळीत होण्याबाबत 
  

(३९)  ११५८८ (०६-०८-२०२०).   श्री.किशोर जोररे्वार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला शहराला 'महान' धरणातून पाणी पुरवठा करण्यात येत असनू मुख्य जलवादहनी 
बाशी्ाकळी गावातून अकोला शहरापयतं ्ाकण्यात आली असून याच जलवादहनीतून 
बाशी्ाकळी गावाला पाणी पुरवठा सुरु होता परींतु बाशी्ाकळी गावातील पाणीपट्टी थकीत 
असल्यामळेु सदर गावाचा पाणी परुवठा बींद करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गावातील पाणी पुरवठा बींद करण्यात आल्यामुळे ग्रामस्थाींकडून मुख्य 
जलवादहनीची वारींवार तोडफोड करण्यात येत असल्याने अकोला महानगरपाललकेन े राषरीय 
महामागाटलगत नवीन जलवादहनी ्ाकून अकोला शहराला पाणी परुवठा सुरु केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, बाशी्ाकळी गावातील ग्रामस्थाींनी नवीन जलवादहनीवरील व्हॉल्व्हचीही तोडफोड 
केल्यानींतर त्याची दरुुस्ती करण्यासाठी गेलेल्या महानगरपाललका कमटचारी व कीं त्रा्दारला काींही 
ग्रामस्थाींनी धक्काबुक्की व लशववगाळ केल्याची घ्ना माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
घडली असून या प्रकरणी बाशी्ाकळी पोललस ठाण्यात तक्रार नोंदववण् यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अकोला महानगरपाललका व बाशी्ाकळी 
गावातील पाणी पुरवठा सुरळीत होण्याच्या अनुषींगाने कोणती उपाययोजना केली आहे तसेच 
प्रशासकीय अधधका-याींना धक्काबकु्की व लशववगाळ करणा-या ग्रामस्थाींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२४-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) अकोला महानगरपाललकेच्या बाशी्ाकळी शहराबाहेरुन जाणाऱ्या 
पाणीपुरवठ्याच्या पाईपलाईनला बाशी्ाकळी शहरातील काींही नागररकाींकडून, वारींवार क्षती 
पोहचवली जात,े त्यामुळे अकोला शहराचा पाणीपुरवठा वारींवार खींडीत होतो. 
     म,े २०२० मध्ये पाईपलाईनच्या अशाच दरुुस्तीसाठी महापाललकेचे पथक गेले असता, 
बाशी्ाकळी येथील नागररकाींनी महापाललकेच्या पथकाला, धक्काबकु्की व लशवीगाळ केली व 
काम करु ददले नाही. त्यानींतर, महापाललकेच्या वतीन,े सींबींधीत पोलीस स््ेशन मध्ये तक्रार 
दाखल केली आहे. त्यानसुार पोलीसाींनी ददनाींक १५/०५/२०२० रोजी अदखलपात्र गुन््याची नोंद 
केली आहे. 
     अकोला शहराला महान धरणातून, पाणीपुरवठा होत असून, बाशी्ाकळी शहराला 
सद्य:जस्थतीत ्ँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. 
     बाशी्ाकळी शहराच्या कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा योजनेसाठीचा प्रस्ताव शासनस्तरावर 
प्राप्त झाला असून, प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  

शहापूर-मूरबाड ताल क्यातील (श्ज.ठाणे) ज ना सांर्म पूल द रस्त िरण्याबाबत 
  

(४०)  ११९२१ (१७-०७-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय सावटजननि 
बाांधिाम (सावटजननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल््यातील शहापूर- मूरबाड या दोन तालुक्याींना जोडणा-या सरळगाव - क्रकन्हवली 
या मागाटवरील सींगम पुल हा खपु जुना असून कालबा्य झाला असल्यामुळे वाहतुकीसाठी 
धोकादायक झाला आहे, या पुलावरून दररोज हजारो अवजड वाहन ेव इतर हलक्या वाहनाींसह 
प्रवासी रहदारीही होत आहे परींत ु सावटजननक बाींधकाम ववभागाच े याकड े पूणटपणे दलुटक्ष होत 
असल्याचा आरोप सींतप्त प्रवाशाींनी व जनतेन ेकेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींगम पलुाला मोठ्या प्रमाणात भेगा पडल्या असून वाहन े जाताना हादरे 
बसतात तसचे पावसाळ्यात दोन नद्याींच्या पाण्याचा प्रवाह एकत्र आल्याने मोठा पूर येऊन 
मोठी दघुट् ना होऊन जजवीतहानी होण्याची चयकता असल्याने याबाबत शासनाने चौकशी करुन 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू पुलाच े सींरचनात्मक परीक्षण (स्रक्चरल ऑडी्) करून तपासणी 
अहवालानसुार कालबा्य झालेल्या या जीणट पुलाची दरुुस्ती करण्याकररता अथवा हा पूल 
पूणटत: पाडून यादठकाणी नवीन पूल उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायटवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच सदर पुलाचे सींरचनात्मक परीक्षण करुन पलुाची दरुूस्ती वा पुनटबाींधणी करण्याकड े
दलुटक्ष करणा-या सींबींधीत जबाबदार अधधकारी/ कमटचा-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१४-०९-२०२०) : (१) सींगम पलू वाहतकुीसाठी धोकादायक झाल्याच्या 
तक्रारी आहेत, हे खरे आहे. 
(२) सकृतदशटनी पूल वाहतुकीसाठी सुजस्थतीत आहे. 
(३) शेणवा क्रकन्हवली सरळगाींव देहरी रस्त्याच्या २०१६ मध्ये हायब्रीड ॲन्युई्ी मधून  
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना पूल सुजस्थतीत असल्यान े हायब्रीड ॲन्युई्ीच्या 
कामात  पूल आहे तसाच ठेवण्याचे ननजचचत केले आहे.तथावप नागररकाींची मागणी ववचारात 
घेऊन कीं त्रा्दारास पुलाचे ‘’स्रक्चरल ऑडी्’’ करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
स्रक्चरल ऑडी् पूणट झाल्यानींतर  त्यातील ननषकषाटनसुार उधचत कायटवाही करण्याच े
प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खेड नर्रपाशलिेमध्ये (श्ज.रत्नाधर्री) पाण्याच्या र्ािीच्या बाांधिामामध्ये  
रै्रव्यवहार झाला असल्याबाबत 

  

(४१)  १२१५७ (०६-०८-२०२०).   श्री.योरे्शदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय नर्र वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जजल्ह्यातील खेड नगरपाललकेमध्ये वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई असुन  पाण्याच्या 
्ाकीच्या बाींधकामामध्ये गैरव्यवहार झालेला असल्याने  ठेकेदारान े्ाकीच ेबाींधकाम बींद केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील १० वषापंासुन ्ाकीचे बाींधकाम प्रलींत्रबत असण्यामागची कारणे काय 
आहेत, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुसार गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच रत्नाधगरी 
जजल्हयातील खेड नगरपाललकेमधील वपण्याच्या पाण्याचा प्रचन सोडववण्याबाबत शासन कोणती 
कायटवाही केली वा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही.   
(२) व (३) खेड नगरपररषदेच्या अहवालानुसार, 
• नगरपररषद के्षत्रातील महाड नाका व गुलमोहोर पाकट  पररसरास पाणीपुरवठा सुरळीत 
होण्यासाठी महाड नाका येथे खाजगी कीं त्रा्दारामाफट त पाण्याची साठवण ्ाकी बाींधण्याच े
ननयोजीत होते. 
• प्रत्यक्षात कामाला सुरवात केल्यानींतर सदर दठकाणी Hard Rock लागल्याचे ननदशटनास    
आले. Hard Rock काढण्यासाठी ब्लाजस् ी्ंग केल्यास आजूबाजुला असलेल्या ननवासी इमारतीींना 
धोका ननमाटण होण्याची शक्यता ववचारात घेऊन सदरची जागा बदलण्यात आली. 
• जागा बदलामुळे सदर कामास सुधारीत मान्यता घेणे आवचयक असल्यान े ती प्राप्त 
झाल्यानींतर सुधारीत कामाचे आदेश कीं त्रा्दारस देण्यात आले. कीं त्रा्दारान े सदरचे काम 
सींथगतीने सुरू केल्यामळेु कामास ववलींब झाला ही वस्तुस्स्िती असुन त्याकरीता कीं त्रा्दारास 
नो्ीशी देण्यात आल्या आहेत. 
• सद्यजस्थतीत क्रकरकोळ काम ेवगळता ९५ ्क्के काम पुणट झाले असून, पाण्याची साठवण 
्ाकी वापरण्यास सुरवात केली असल्याची वस्तुजस्थती नगरपररषदेने कळववली आहे.   
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ि ळर्ाव-बदलापूर (श्ज.ठाणे) नर्रपाशलिेने द ब ेरग्णालयास औषध प रवठा 
करण्याचे काम मजीतील ठेिेदाराला द्रदल्याबाबत 

  

(४२)  १२४५२ (०६-०८-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.ि मार आयलानी 
(उल्हासनर्र) :   सन्माननीय नर्र वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुळगाव-बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपाललकेन े दबुे रुग्णालयास औषध पुरवठा करणाऱ्या 
कामाच्या ननववदा काढून श्री समथट मेडडकल कीं पनी व धचराग मेडीकल कीं पनी या दोन 
एजन्सीला ननववदा मींजूर झाल्या, त्याप्रमाण ेऔषध खरेदी न करता मजीतील ठेकेदारालाच 
औषध खरेदी करण्यास परवानगी ददल्याच े माहे एवप्रल-मे २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशटनास आले 
व तद्नुसार सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर रूग्णालयासाठी आवचयक असलेली औषधे पुरवठा करण्यासाठी ववहीत ननववदा 
प्रक्रकयेव्दारे ननयुक्त करण्यात आलेल्या एजन्सीमाफट त मागणी पत्रानुसार औषध ेखरेदी करण्यात 
येत असल्याच ेकुळगाव- बदलापूर नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
ि ळर्ाव-बदलापूर (श्ज.ठाणे) नर्रपाशलिेने कोरोना ववषाणूच्या प्राद भाटवाच्या िालावधीमध्ये 

ववनाननववदा लाखो रपयाांची औषध ेव आरोग्य ववषयि साद्रहत्य खरेदी िेल्याबाबत 
  

(४३)  १२४५३ (१९-०९-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.ि मार आयलानी 
(उल्हासनर्र) :   सन्माननीय नर्र वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुळगाव-बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपाललकेने कोरोना ववषाणूच्या प्रादभुाटवाच्या कालावधीमध्ये 
ववना ननववदा लाखो रुपयाींची औषधे व आरोग्य ववषयक सादहत्य खरेदी केल्याचे ननदशटनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशटनास आले, 
तदनुसार ववनाननववदा लाखो रुपयाींची औषध ेव आरोग्य ववषयक सादहत्य खरेदी करून मोठ्या 
प्रमाणत भ्रष्ाचार करणाऱ्या नगरपररषदेच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२९-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) • कोववड-१९ या आजाराची साथ पसरल्यान े तातडीने वैदकीय सादहत्य खरेदी करणे 
आवचयक होते. 
• नगरपररषदेकड े दरपत्रक मींजूर नसल्याने अपुऱ्या वेळेअभावी वैद्यक्रकय सादहत्य ननववदा 
प्रक्रीया राबवून खरेदी करणे शक्य नव्हते. 
• त्यामुळे महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती व औद्योधगक नगरी अधधननयम, १९६५ मधील 
कलम ५८ (२) नुसार नगरपररषदेच्या अध्यक्षाींना असलेल्या ववशषेाधधकाराचा अवलींब करुन 
बाजार भावाची तलुना करुन वैद्यक्रकय सादहत्य खरेदी करण्यात आलेली असल्याने यामध्ये 
कोणत्याही प्रकारची अननयलमतता झाली नसल्याचे जजल्हाधधकारी, ठाणे याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही  

___________ 
  

ि ळर्ाव-बदलापूर (श्ज.ठाणे) येथे ररलायस इांफोिोमतफे िेबल  
र्ािण्याच्या िामात अननयशमतता झाल्याबाबत 

(४४)  १२४५८ (०६-०८-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.ि मार आयलानी 
(उल्हासनर्र) :   सन्माननीय नर्र वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कुळगाव-बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपाललका हद्दीत ररलायन्स जजओ इींफोकोम ली.या 
कीं पनीमाफट त केबल ्ाकण्याच े काम सुरु असून नगरपररषद हद्दीत रस्त े खोदाईला परवाना 
देताना प्रती रननींग मी्र प्रमाणे ५५०० रुपये कीं पनीला नगरपाललकेकड ेभराव ेलागत असताना 
या कीं पनीला रस्त े खोदाईला परवानगी देताना नगरपररषद प्रशासनान े रस्त्याच े अींतर कमी 
दाखवून रस्ता खोदाई परवानगीच्या मापात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्यान ेनगरपाललकेच े
मोठ्या प्रमाणात आधथटक नुकसान झाल्याचे सन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशटनास 
आले व तद्नुसार नगरपाललका प्रशासनाच्या व कीं पनी मालकाच्या सींगनमताने रस्त्याचे अींतर 
कमी दाखवून मोठ्या प्रमाणात आधथटक सींगनमत होऊन गैरव्यवहार करणाऱ्या नगरपररषदेच्या 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर व कीं पनी मालकावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
• ररलायन्स जजओ इींफोकोम या कीं पनीस नगरपररषद हद्दीमध्ये केबल ्ाकण्याची परवानगी 
देण्यात आलेली असून त्याकरीता प्रती मी्र रू.५५००/- एवढे रस्तेखुदाई शुल्क आकारण्यात 
येत आहे. 
• रस्त े खोदाईसाठी मागणी केलेल्या लाींबी व ववगतवारीनुसार कीं पनीकडून शुल्क वसुल 
करण्यात आले आहे. तसेच,  २५ % इतकी रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करून घेतलेली 
आहे. 
• सदर कामास ददलेल्या परवानगीनुसार अींनतम मोजमाप केल्यानींतर परवानगीपेक्षा जास्त 
खोदाई केली असल्यास परवानगीतील अ्ी व शतीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे 
कुळगाींव-बदलापूर नगरपररषदेने कळववले आहे.   
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे श्जल््यातील शभवांडी -िल्याण- शशळ रस्त्याांच्या राांजनोली- िल्याण दरम्यानच्या  
रस्त्याचे िााँक्रीर्ीिरणाचे िाम ननिृष्ट्ठ दजाटचे होत असल्याबाबत 

  

(४५)  १२४६६ (१७-०७-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.ि मार आयलानी 
(उल्हासनर्र) :   सन्माननीय सावटजननि बाांधिाम (सावटजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील लभवींडी-कल्याण-लशळ रस्त्याच्या राींजनोली-कल्याण दरम्यानच्या कॉ ींक्री् 
रस्त्याींचे काम ननकृषठ दजाटच ेहोत असून माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केलेल्या 
रस्त्याला तड ेगेल्याचे ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशटनास आले 
व तद्नुसार सदरहु रस्त्याच्या काँक्री्ीकरणाचे काम करणाऱ्या ठेकेदार व त्याींस पाठीशी 
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घालणाऱ्या एम.एस.आर.डी.सी. च्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१५-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नार्पूर महानर्रपाशलिेतफे शहरातून दररोज उचलण्यात येणाऱ्या िचऱ्याच्या  
वजनामध्ये अननयशमतता िरन होत असलेला रै्रव्यवहार 

  

(४६)  १२५६९ (१०-०७-२०२०).   श्री.स ननल प्रभ ू(द्रदांडोशी) :   सन्माननीय नर्र वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महापाललकेतफे शहरातून दररोज उचलण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामध्ये माती लमसळून 
व त्याच ेवजन वाढवनू सुमारे रुपये २० को्ीहून अधधक रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला असल्याची 
बाब ददनाींक २९ जनू, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशटनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदरहू कचरा गैरव्यवहाराची उच्च स्तरावरून चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषीींववरुद्ध शासनातफे कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२४-०९-२०२०) : (१) नागपूर शहरातील स्थाननक ववधानसभा सदस्य याींनी 
ददनाींक २८/०६/२०२० रोजी महापाललकेच्या भाींडवेाडी येथील डींम्पीींग याडटला ददलेल्या 
भे्ीच्यावेळी, ०३ वाहनाींमध्ये माती लमश्रीत कचरा आढळून आल्याच ेननदशटनास आले आहे. 
     परींत ु महापाललका हद्दीतून दररोज उचलण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामध्ये माती लमसळून व 
त्याचे वजन वाढवून सुमारे २० को्ीहून अधधक रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला, अशी वस्तुजस्थती 
ननदशटनास आलेली नसल्याच ेआयकु्त, नागपूर मनपा याींच्या अहवालात नमूद आहे. 
(२) व (३) ददनाींक २८/०६/२०२० रोजी आढळून आलेल्या माती लमश्रीत कचऱ्याच्या सींदभाटत 
महापाललकेन ेकेलेल्या सखोल चौकशीअींती या प्रकरणासींदभाटत, वाठोडा पोलीस स््ेशन, नागपूर 
शहर येथे महापाललकेच्या वतीन ेतक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. 
     यालशवाय या ०३ वाहनासींदभाटतील घ्नेच्या पाचवटभमूीवर, करारातील अ्ी व शतीनूसार, 
माहे जून, २०२० च्या एकूण देय रकमेच्या १०% (अींदाज े२५ लक्ष) इतकी रक्कम दींड स्वरुपात 
वसूल करण्यात येत आहे. त्यासाठी सींबींधीत एजन्सीला कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात 
आलेली आहे. 
     तसेच अशी घ्ना पुन्हा घडू नये, यासाठी सवट के्षत्रीय सहायक आयुक्ताींना आवचयक 
उपाययोजना करण्याकररता ननदेश ददल्याच,े आयुक्त, नागपूर मनपा याींच्या अहवालात नमूद 
आहे. 
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      या प्रकरणाबाबत सववस्तर चौकशी करुन, अहवाल सादर करण्याबाबत शासनस्तरावरुन 
आयुक्त, नागपूर महानगरपाललका याींना ननदेश देण्यात आले आहेत. 

___________ 
  

ननफाड़ शहराला पाणी प रवठा िरण्यासाठी िरण्यात आलेल्या पाईप  
लाइनच्या िामात झालेला रै्रव्यवहार 

(४७)  १३२६१ (०६-०८-२०२०).   श्री.द्रहरामण खोसिर (इर्तपूरी) :   सन्माननीय नर्र 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननफाड (जज.नालशक) शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी ननफाड नगरपींचायतकडून ३४ 
लाख रुपये खचट करून २५० एमएमची पाईप लाइन ्ाकण्याच ेकाम सुरु असून या कामात 
गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाईपलाईनची ननववदा काढताना शासनाच्या ननयमाींच े व आदेशाच े
उल्लींघन करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याच पाईपलाईनच्या चाररतुन खासगी शेतक-याची पाईपलाईन ्ाकून 
अलभयींत्याींनी त्या शेतक-याकडूनही पैसे घेतले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सवट प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने दोषी 
असलेल्या अधधका-याींवर अद्यापपयतं कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
• नव्याने स्थापन केलेल्या नगरपींचायतीींना नागरी सुववधा पुरववण्यासाठी सहाय्य याींजनेंतगटत 
शासन ननणटय, दद.०७ जून, २०१८ अन्वये सदरच े काम प्रस्ताववत करण्यात आले असून, 
कायाटन्वयीन यींत्रणा महाराषर जीवन प्राधधकरण होती.  
• परींतु, सदर कामाची योजना नगरपींचायतीमाफट त राबववण्यास केवळ प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागार म्हणून महाराषर जीवन प्राधधकरणाच ेशुल्क (PMC म्हणून) २.५०% असले. तसचे 
ननववदा काढण ेइत्यादी बाबतची कायटवाही नगरपींचायत स्तरावर करावी, तसेच महाराषर जीवन 
प्राधधकरण, नालशक याींच्याकड े परेुसा कमटचारी वगट नसल्यामुळे महाराषर जीवन प्राधधकरण 
PMC म्हणून काम करेल, यामध्ये केवळ ताींत्रत्रक सुपरजव्हजन करणे शक्य होईल, अस े
कायटकारी अलभयींता, महाराषर जीवन प्राधधकरण, नालशक याींनी कळववले होते. त्यानुसार सदर 
कामाची कायटवाही नगरपींचायती माफट त करण्यात आलेली आहे.  
• ताींत्रत्रक प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार ननयुक्तीबाबत नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयान े
ननजचचत केलेल्या मे.मानवसेवा कन्सल् ी्ं् याींनी सदर कामाचे ताींत्रत्रक पयटवेक्षण केलेले असून 
ताींत्रत्रक मान्यताप्राप्त अींदाजपत्रकातील तरतूदीनुसार ताींत्रत्रक दृषट्या योग्य व पुणट 
झाल्याबाबतचा पुणटत्वाचा दाखला सादर केला असल्याबाबत जजल्हाधधकारी, नालशक याींनी 
अहवाल सादर केला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) सदर प्रकरणी सींबींधधत ववभाग प्रमुख याींच्याकडून मागववण्यात आलेल्या खुलाशानसुार, 
सदर कामामध्ये कोणतीही अननयलमतता नाही. तसेच या प्रकरणी कोणतीही चौकशी सुरु 
असल्याबाबतचे दस्त आढळून आले नसल्याबाबत जजल्हाधधकारी, नालशक याींनी अहवालात 
नमूद केले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अशभयानाांतर्टत ि पवाड शहरासाठी मांजूर असलेल्या  
मल्र्ीस्पेशाशलर्ी रग्णालयाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४८)  १३४७२ (१६-०७-२०२०).   श्री.धनजांय (स धीर) र्ाडर्ीळ (साांर्ली) :   सन्माननीय नर्र 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली, लमरज व कुपवाड शहर महानगरपाललका अींतगटत कुपवाड शहरामधील वारणाली 
येथे राषरीय शहरी आरोग्य अलभयानाींतगटत कुपवाड शहरासाठी मींजूर असलेल्या 
मल््ीस्पेशालल्ी रुग्णालयाच े काम प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशटनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची नेमकी सद्य:जस्थती काय आहे, तसेच या रुग्णालयाकररता ननधी 
मींजूर करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, या रुग्णालयाची जागा बदलण्याबाबतचा ठराव महानगरपाललकेन े शासनास 
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन हा ठराव रद्द करुन कुपवाड शहरामधील वारणाली येथ ेमींजूर असलेल्या 
जागेवरती हे रुग्णालय तात्काळ बाींधणेबाबत कोणती कायटवाही केली वा करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२१-०९-२०२०) : (१) अशा आशयाची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून  
शासनास प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे.  
(२) व (३) महानगरपाललकेच्या मालकीच्या वारणाली कुपवाड पररसरातील जागेवर अबटन 
कम्युनन्ी हेल्थ सें्र उभारण्याचा प्रस्ताव ददनाींक १५/०२/२०१४ रोजी झालेल्या महासभेच्या 
ठरावान्वये शासनान े मींजूर केला होता. तथावप, उक्त जागा बदलून खाजगी जागेवर सदर  
प्रकल्प राबववण्याबाबतचा ठराव महासभेने  ददनाींक १९/०९/२०१९ रोजी मींजूर केला आहे. 
त्यानुसार महानगरपाललकेने सदर योजनेच े अींदाजपत्रक मान्यतसेाठी आयुक्त तथा अलभयान 
सींचालक, राषरीय आरोग्य अलभयान, मुींबई याींच्याकड ेसादर केले असल्याच ेमहानगरपाललकेन े
कळववले आहे. 
(४) शासनास प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने आयुक्त, साींगली, लमरज व कुपवाड शहर 
महानगरपाललका याींच्याकडून यासींदभाटत अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर कायटवाही सुरु 
आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पांढरपूर-मांर्ळवेढा (श्ज.सोलापूर) ताल क्यातील महत्वाच्या रस्त्याांचे  
रूपाांतर राज्य मार्ांमध्ये िरण्याबाबत 

  

(४९)  १३९१० (१९-०९-२०२०).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय सावटजननि 
बाांधिाम (सावटजननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल््यामधील पींढरपूर-मींगळवेढा तालुक्यातील महत्वाच्या रस्त्याींच ेरूपाींतर राज्य 
मागांमध्ये करण्याबाबत स्थाननक नागररकाींनी महसलू मींत्रालयाकड े ववशेष प्रस्ताव ददला 
असल्याच े ददनाींक १ माचट, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशटनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याींवरून ग्रामीण भागातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ् याींची, 
शेतमालाची व अन्य नागररकाींची दैनींददन वाहतुक होत असल्यान ेया रस्त्याींबाबत शासनाकड े
अनेकदा मागणी करण्यात आल्याचेही ननदशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाच्या अनुषींगाने पींढरपूर-मींगळवेढा तालुक्यातील महत्वाच्या 
रस्त्याींचे रूपाींतर राज्यमागामंध्ये करण्याकरीता ननधीची तरतुद करुन प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (२४-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
    स्थाननकाींच्या मागणीनसुार मुख्य अलभयींता, सा.बाीं.प्रादेलशक ववभाग, पुणे याींनी ददनाींक 
१५.११.२०१८ व ददनाींक २०.०२.२०१९ रोजी रस्त्याच्या दजोन्नतीचा शासनास सादर करण्याींत 
आलेल्या प्रस्तावानुसार शा.नन., सा.बाीं.वव. क्र.रववयो-  २०१९/ प्र.क्र.०६/ ननयोजन-२, ददनाींक ३० 
म,े २०१९ अन्वये ६ रस्त्याींना राज् यमागट म्हणून दजोन्नती देण्यात आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) रुपाींतर झालेल् या २२८.५९५ क्रक.मी. राज्यमागाटपैकी ५८.९८ क्रक.मी. लाींबीत कामे मींजूर 
असून ७९.५१ क्रक.मी. लाींबीत काम ेप्रस्ताववत आहेत. 
    ४४.२०० क्रक.मी. लाींबी सुजस्थतीत असून ४५.९०५ लाींबीत वावषटक देखभाल दरुुस्तीच ेकाम े
प्रगती पथावर आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे श्जल््यातील अपघात प्रवणके्षत्राच्या ब्लॅिस्पॅार् द्रठिाणाांची द रूस्ती िरण्याबाबत 
  

(५०)  १४१२२ (१९-०९-२०२०).   श्री.सांजय जर्ताप (प रांदर) :   सन्माननीय सावटजननि 
बाांधिाम (सावटजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यात अपघात प्रवण के्षत्राच े ब्लॅकस्पॉ् म्हणुन ४८ दठकाण े ननचचीत करण्यात 
आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मात्र प्रशासनाच्या दलुटक्षामळेु गेल्या वषटभरात केवळ ७ दठकाणच्या ब्लॅकस्पॉ् 
दरुुस्तीचे काम पूणट करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाटत शासनाने चौकशी करुन उवटररत ब्लॅकस्पॉ्ची दरुुस्ती करण्याबाबत 
कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१५-१०-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) व (३) सावटजननक बाींधकाम मींडळ पुणे च्या अखत्याररतील रस्त्याींवर एकूण ४८ अपघात 
प्रवणके्षत्र (ब्लॅक स्पॉ्) असून त्यापैकी सद्यजस्थतीत ३२ ब्लॅकस्पॉ्चे काम पूणट झालेले आहे.  
तसेच ५ दठकाणच ेब्लॅकस्पॉ्चे काम प्रगतीत असनू उवटररत ११ ब्लॅकस्पॉ्ची कामे क्रकरकोळ 
दरुुस्तीतून कायाटजन्वत करण्यात येत आहेत.   
(४) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   राजेद्र भार्वत 
म ांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवट सवट प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


