
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सतरावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

वपांपळी रस्तत्यावरील खानापूर (जि.परभणी)  स्तमशानभूमीलगत  
रस्तत्यावर होत असलेले अनधधिृत बाांधिाम 

  

(१)  १०५ (०२-०४-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पपींपळी रोडवरील खानापूर (जि.परभणी) स्मशानभूमीलगत पवद्यापीठ सींरक्षक भभींतीलगत 
असलेला रस्ता वसमत रोडवर अडपवण् यात ाला असून स र रस््यावर ग्रिनबेल्् असलेल्या 
िागेत अनग्रिकृत प्लॉ् पाडून या ठठकाणी   बाींिकाम करण्याचा प्रय्न सुरु असल्याची 
तक्रार  भशवसेना पक्षाच ेपवभागप्रमुख याींनी ायुक्त, परभणी महानगरपाभलका याींच्याकड ेमाहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान केली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, अींतगगत रस्ता मखु्य रस््यास तातडीने िोडण्यात यावा अशी मागणीही या 
ननवे नात करण्यात ाली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन कोणती कारवाई करण्यात ाली वा  येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे ाहे. 
• या बाबतचे ननवे न भशवसेना पवभाग प्रमुख, परभणी याींनी ठ नाींक १३.१.२०२० रोिी 
ायुक्त, परभणी महानगरपाभलका याींना ठ लेले ाहे. 
(३)  परभणी शहराच्या मींिूर पवकास योिनेमध्ये परभणी त ेखानापूर ते पपींगळी कड ेिाणारा 
गावरस्ता हा पवद्यमान रस्ता म्हणून  शगपवण्यात ालेला ाहे. 
• स र रस्ता परभणी त ेबसमतकड ेिाणाऱ्या राज्य रस््यास ज्या ठठकाणी छे तो ्या के्षत्रात 
्ीन शेडच ेअनग्रिकृत बाींिकाम करण्यात ालेले ाहे. 
• स र अनग्रिकृत बाींिकामाबाबत सींबींग्रितास महाराषर प्रा ेभशक व नगररचना अग्रिननयम 
१९६६ कलम ५४ अन्वये महानगरपाभलकेने नो्ीस बिावली ाहे. 
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• प्रस्तुत अनग्रिकृत बाींिकाम हे खानापूरकड ेिाणाऱ्या गावरस््यावर ाहे ककीं वा कस ेयाकररता 
मोिणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव भूमी अभभलेख कायागलयाकड े महानगरपाभलकेने ठ .२.३.२०२० 
अन्वये पाठपवलेला ाहे. 
• प्रस्तुत रस््याच े मोिणी नकाशा प्राप्त लाल्यानींतर अनग्रिकृत बाींिकाम ननषकाभसत 
करण्याबाबत ननयमाप्रमाणे कायगवाही करण्यात येवून रस्ता मोकळा करण्यात येईल, असे 
परभणी शहर महानगरपाभलकेन ेकळपवले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

औरांगाबाद येथील शशवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठािरे स्तमतृतवन  
स्तथळाच्या वविासासाठी िेलेली वकृ्षतोड 

  

(२)  १२९ (०२-०४-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मनुगांटीवार (बल्लारपूर), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (तुळिापूर), श्रीमती देवयानी 
फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.अशभमन्यु पवार (औसा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवव) :   
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबा  येथ े पवकभसत करण्यात येत असलेल्या भशवसनेा प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे 
स्मनृतवन स्थळाच्या पवकासासाठी औरींगाबा  महानगरपाभलकेने ४०० लाड े तोडली ाहेत, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबा  येथे ठ नाींक ९ िानेवारी, २०२० रोिी वा ्यासमुारास लालेल्या 
कायगक्रमात या स्मतृीस्थळाच्या पवकासासाठी ‘एकही लाड तोडू  ेणार नाही तर लाड ेलावणार’ 
असे मा.मुख्यमींत्रयाींनी घोपित केले असले तरी यापूवी महानगरपाभलकेने ४०० लाड ेया स्मतृी 
स्थळाच्या पवकासासाठी तोडली ाहेत, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ारे वसाहतीतील कारशेडला वकृ्षतोडीच्या कारणावरुन स्थग्रगती  ेण्यात ाली 
तर स्मनृतवन स्थळाच्या पवकासासाठीच्या वकृ्षतोडीकड े लुगक्ष करण्यात ाले, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
• औरींगाबा  येथील स्व.बाळासाहेब ठाकरे स्मनृतवन स्थळाच्या पवकास कामास अद्याप पयतं 
सुरुवात लालेली नसल्यामुळे या पररसरातील कोणतीही लाड े तोडण्यात ालेली नसल्याच े
औरींगाबा  महानगरपाभलकेन ेकळपवले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नागपूर येथील म्हाळगीनगर चौि ते हुडिेश्वर रोड येथील रस्तत्याांची िामे अपूणव असल्याबाबत 
  

(३)  २२८ (२०-०३-२०२०).   श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरावती) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील म्हाळगीनगर चौक ते हुडकेश्वर रोड तसेच इतरत्रही िागोिागी रस््याींच्या 
कााँकक्र्ीकरणाची काम े तसेच इतरही डागडुगीची काम े सुरु करण्यात ाली ाहेत ्यापैकी 
बहुताींश ठठकाणी ही काम ेअिगव्च सोडण्यात ाल्यान े नागररकाींना ये-िा करताींना गैरसोय 
होत असून तेथ े अपघातही होत असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा ्या  रम्यान 
नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) नागपूर येथील म्हाळगीनगर चौक त े
हुडकेश्वर रोड पैकी म्हाळगीनगर चौकाचे बाींिकाम हे सावगिननक बाींिकाम पवभागामार्ग त पूणग 
करण्यात ाले असून, ते सुजस्थतीत ाहे. मात्र नागपूर मनपाच्या िलप्र ाय ाणण पवद्युत 
पवभागाकडून, या ठठकाणी खो काम करण्यात ाले असल्याच ेसावगिननक बाींिकाम पवभागान े
कळपवले ाहे. 
     स रचे खो काम केल्यानींतर, येथील खड्डा, नागपूर महानगरपाभलकेकडून पूवगवत 
करण्यात ाल्याच,े नागपूर महानगरपाभलकेच्या अहवालात नमू  करण्यात ाले ाहे.   
          शहरात सुरु असलेल्या भसमें् रस््याच्या कामाींच्या बाबतीत, ्प्पा-२ अींतगगत 
एकूण ५९ रस््याींची २२ पॅकेि मध्ये पवभागणी केली असून, यापैकी २० पॅकेिमिील ५३ 
रस््याींची (लाींबी ५०.८० कक.मी.) काम ेपूणग लाली ाहेत. उवगररत २ पॅकेिमिील ३ रस््याींची 
(लाींबी २.८१ कक.मी.) कामे प्रगतीपथावर असनू, यातील ०३ रस््याचे काम अद्याप सुरु लालेले 
नाही. 
     भसमें् रस््याची काम ेसुरु करताना, शहर वाहतूक पोलीस याींची परवानगी घेणे, सींपूणग 
रस्ता बीं  न करता, रस््याच े एकाच बािनूे भसमें् रस््याच े काम करणे, वाहतूक सुरु 
राहण्यासाठी वाडगन ची ननयुक्ती, ठ शा शगक, काम सुरु असल्याच ेर्लक, लावल्यानींतरच भसमें् 
रस््याची काम े सुरु केली िातात. तसेच शहरात इतरत्र रस््यावरील वाहतकू सुरळीत व 
सुरक्षक्षत व्हावी यासाठी ावश्यक पॅचवकग /डागडुिी वेळोवेळी केली िाते. 

___________ 
  

नागाांव-वपराणीपाडा, शभवांडी (जि.ठाणे) येथे होत असलेले अनधधिृत बाांधिाम 
  

(४)  २३४ (०२-०४-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भभवींडी (जि.ठाणे) शहरातील शाींतीनगर भागातील नागाींव-पपराणीपाडा येथे मौिे नागाव 
सव्हे क्रमाींक ९८ / २० या भखूींडावरील िनुा घर क्रमाींक २४३१ या ठठकाणी तळ अग्रिक पाच 
मिल्याच्या अनग्रिकृत इमारतीच ेबाींिकाम करण्यात ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, अनग्रिकृत बाींिकाम प्रकरणी मुींबई उच्च न्यायालयाने पवकासकाला १० लाख 
रुपयाींचा  ींड ठोठावण्यात ाला ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, इमारतीस सींरक्षण  ेणाऱ्या प्रभाग अग्रिकारी ाणण उपायुक्ताींवर ननलींबनाची 
कारवाई करण्याची मागणी भभवींडी महानगरपाभलका पवरोिी पक्षनेत ेयाींनी केली ाहे, हे ही खरे 
ाहे काय, 
(४) असल्यास, पवरोिी पक्षनेता, भभवींडी महानगरपाभलका याींनी केलेल्या मागणीनुसार 
अनग्रिकृत बाींिकाम करणारे पवकासक ाणण ्याींना सींरक्षण  ेणारे अग्रिकारी याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) भभवींडी (जि.ठाणे) शहरातील शाींतीनगर भागातील 
नागाींव-पपराणीपाडा येथ ेमौि ेनागाव सव्हे क्रमाींक ९८ / २० या भूखींडावरील िुना घर क्रमाींक 
२४३१ या ठठकाणी तळ अग्रिक पाच मिल्याच्या अनग्रिकृत इमारतीचे बाींिकाम करण्यात ाले 
होते अशी वस्तुजस्थती भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलकेने कळपवली ाहे.  
(२) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ठ नाींक १०.०७.२०१९ च्या ा ेशान्वये स र अनग्रिकृत 
बाींिकाम प्रकरणी बाींिकामिारक याींना रुपये १० लक्षची रक्कम महाराषर स््े् भलगल सपवगसेस 
ॲथोरी्ी याींच्याकड ेिमा करण्याचे ा ेश पारीत केले होते.  
(३) भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलका याींनी कळपवल्यानुसार पवरोिी पक्षनेता, भभवींडी 
याींनी भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलका के्षत्रात अनग्रिकृत बाींिकामावर व सबींग्रित 
अनग्रिकृत बाींिकामास िबाब ार असणाऱ्या अग्रिकारी / कमगचारी याींच्यावर कारवाई 
करण्याच्या अनुिींगाने महापौर, भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलका याींना पत्र ठ ले 
होते.   
(४) भभवींडी (जि.ठाणे) शहरातील शाींतीनगर भागातील नागाींव-पपराणीपाडा येथे मौिे नागाींव 
सव्हे क्रमाींक ९८ / २० या भखूींडावरील िनुा घर क्रमाींक २४३१ या ठठकाणी तळ अग्रिक पाच 
मिल्याच्या अनग्रिकृत इमारतीस भभवींडी महानगरपाभलकेमार्ग त सन २०१३ मध्ये महाराषर 
महानगरपाभलका अग्रिननयमातील तरतु ी अन्वये नो्ीस बिापवण्यात ाली असल्याचे भभवींडी 
ननिामपुर शहर महानगरपाभलकेन ेकळपवले ाहे.  
      रम्यान स र प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ठ नाींक १०.०७.२०१९ रोिी 
ठ लेल्या ा ेशात बाींिकाम िारकास रुपये १० लक्ष ्वरीत िमा करण्याचे ा ेश  ेऊन 
स रची अनग्रिकृत इमारत सींपुणगपणे ननषकाभसत करण्याबाबत ा ेशीत केले होत.े ्यानुसार 
भभवींडी महानगरपाभलकेने ननषकासनाची कायगवाही पुणग केली ाहे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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पनवेल महानगरपाशलिेत समाववष्ट्ट िरण्यात आलेल्या २३ ग्रामपांचायतीच्या 
िमवचा-याांना महानगरपाशलिेच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबत 

  

(५)  २७७ (२०-०३-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आशशष 
शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :  
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल महानगरपाभलका (ता.पनवेल, जि.रायगड) स्थापन होवनू अडीच विागचा कालाविी 
होवूनसुद्धा पनवेल महानगरपाभलकेमध्ये समापवष् लालेल्या २३ िामपींचायतीच्या ३८४ कमगचा-
याींना अद्यापपयतं महानगरपाभलकेच्या सेवेत समावेश करण्यात ाले नसल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा ्या रम्यान नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त २३ िामपींचायतीतील कमगचा-याींचे समावेशनाचे शासनाने नन ेश ठ ले 
असतानाही कमगचा-याींना अद्यापपयतं महानगरपाभलकेच्या सेवेत समापवष् करण्यात ाले 
नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून महानगरपाभलकेत समापवष् करण्यात 
ालेल्या २३ िामपींचायतीच्या ३८४ कमगचा-याींना पनवले महानगरपाभलकेच्या सेवेत समावेशन 
करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) शासन अग्रिसूचना ठ नाींक २६.०९.२०१६ 
अन्वये ठ नाींक ०१.१०.२०१६ पासनू नव्यान ेपनवेल महानगरपाभलका स्थापन करण्यात ाली 
ाहे. 
     स र महानगरपाभलकेमध्ये समापवष् लालेल्या पूवीच्या २३ िामपींचायतीच्या ३८४ 
कमगचाऱ्याींना महानगरपाभलकेच्या सेवेत समापवष् करण्याच्या अनुिींगान े शासनान े ठ नाींक 
२७.०२.२०१७ च्या शासन ननणगयान्वये पवभागीय ायुक्त, कोकण पवभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सभमतीची स्थापना केली.  
स र सभमतीन े ठ लेल्या अहवालाच्या अनुिींगान े ठ नाींक ०३.०६.२०१९ रोिी व ठ नाींक 
१९.०८.२०१९ तसेच ठ नाींक ३१.०८.२०२० रोिी ायुक्त तथा सींचालक, नगरपररि  प्रशासन 
सींचालनालय याींच्याकडून समावेशनासाठी पात्र असणाऱ्या कमगचाऱ्याींचा सपवस्तर अहवाल प्राप्त 
करुन घेण्यात ाला ाहे.  
   स र अहवालाची सखोल छाननी करुन पनवेल महानगरपाभलकेच्या सेवेत पुवीच्या 
िामपींचायतीमिील कमगचाऱ्याींना समापवष् करण्यासाठी ्प्पा ननहाय प्रस्ताव तयार करण्यात 
ाला असून स र प्रस्ताव मान्यतसेाठी सा र करण्यात ाला ाहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
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गोंददया जिल््यातील रस्तत्याांच्या दरूवस्तथेमुळे घडलेले अपघात 
  

(६)  ३३५ (०२-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अिुवनी-मोरगाांव) : सन्माननीय साववितनि 
बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :– 
(१) गोंठ या जिल््यात सावगिननक बाींिकाम पवभागाच्या  लुगक्षामुळे रस््याींची लालेली 
 रूव्यवस्था व ्यामुळे सन २०१९ याविागत २६२ अपघात लाल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० मध्ये 
वा ्या रम्यान नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, रस् ्यावरील खड्ड ेव रस््याच्या कडलेा वाढलेली लाडलेडुपे यामुळे अपघात होत 
असून सावगिननक बाींिकाम पवभाग गोंठ या याींनी रस्ता  रुुस्ती तसेच  ेखभालीकड ेअक्षम्य 
 लुगक्ष केले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सावगिननक बाींिकाम पवभागाने स र प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून 
सींबींिीत  ोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४)  नसल्यास पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१४-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१९ मिील २६२ रस्ते अपघाताींपैकी  सावगिननक बाींिकाम पवभागाच्या रस््याींवर 
एकूण ४४ अपघात घडल्याचे नन शगनास ाले ाहे. तथापप पोलीस पवभागाच्या अहवालानुसार 
सावगिननक बाींिकाम पवभागाच्या रस््यावर लालेले अपघात हे चालकाच्या ननषकाळिीपणामुळे, 
भरिाव वेगाने वाहन चालपवल्यामुळे, मद्य प्राशनामुळे व इतर काही कारणाींमळेु लालेले 
असल्याच ेनन शगनास ाले ाहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सन २०१९ मध्ये गोंठ या जिल््यात  रस्ते  ेखभाल व  रुुस्तीची ६७ काम े करण्यात 
ाली असून रस्ते खड्ड े पवरठहत करून अपघात होऊ नये याची  क्षता घेण्यात ाली ाहे. 
तसेच मो्ार पररवहन पवभागाकडून प्राप्त लालेल्या सहा अपघात प्रवण स्थळावर ावश्यक 
सुिारणा करण्यात येऊन जस्पड ब्रेकर लावण,े थमोप्लॅजस््क पें् करणे, सुचना र्लक लावणे 
इ्या ी काम ेपूणग करण्यात ाली ाहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबई आांतरराष्ट्रीय ववमानतळ प्रिल्पग्रस्तताांच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  

(७)  ४१५ (०६-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आशशष 
शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.ववनोद तनिोले (डहाणू), श्री.प्रमोद (रािू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई ाींतरराषरीय पवमानतळ बािीत प्रकल्पिस्ताींनी पनुवगसना सीं भागतील ापल्या 
अनेक मागण्याींसाठी ठ नाींक २३ डडसेंबर, २०१९ रोिी पासून २३ ठ वस भसडको भवन, बेलापूर 
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येथे ाीं ोलन केले असल्याच े माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा ्या रम्यान नन शगनास ाले 
ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शुन्य पात्रता व अपात्र पद्धत बीं  करून सरसक् सवांना पनुवगसन पॅकेि लागू 
कराव,े िोपयतं भसडको प्रकल्पिस्ताींचे सवग प्रश्न सोडवत नाही तोपयतं भसडको प्रकल्पिस्ताींच े
कोणतेही बाींिकाम तोडू नये, नवी मुींबई ाींतरराषरीय पवमानतळामुळे बाग्रित लालेल्या 
मच्छीमार व्यावसानयकाींना २०१ च्या कायद्याप्रमाणे नकुसान भरपाई द्यावी तसेच सन २०१४ 
मध्ये पॅकेिची पुजस्तका प्रकाभशत केली ाहे ्याप्रमाणे अींमलबिावणी व्हावी व सवग युवक, 
युवतीींना नोकरी उपलब्ि करून द्यावी, प्रकल्पिस्ताींचे घर बाींिून होईपयतं बािारभावाप्रमाणे 
घरभाड े ेण्यात याव,े अ, ब, क, ड घराींच ेस्वतींत्र प्लॉ्, घर भाड ेननवागहभ्ता व कृिी मींिूरीच े
स्वतींत्र कु्ुींब म्हणून वा्प करावे, प्रकल्पिस्ताींना वाढीव बाींिकाम खचग २५०० रूपये द्यावा 
अशा पवपवि मागण्या प्रकल्पिस्ताींच्या प्रलींबबत ाहेत, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून नवी मुींबई ाींतरराषरीय पवमानतळ 
बािीत प्रकल्पिस्ताींच्या स र मागण्या मान्य करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे ाहे. 
(२) व (३) नवी मुींबई ाींतरराषरीय पवमानतळ प्रकल्पबाग्रिताींच्या पुनवगसनाबाबत शासन 
ननणगय, ठ .०१.०३.२०१४ व ठ .२८.०५.२०१४ अन्वये मींिूर केलेल्या पुनवगसन पॅकेि नुसार  ेय 
लाभ अ ा करण्यात ाले असनू सुमारे ९६ ्क्के प्रकल्पबाग्रित स्थलाींतररत करण्यात ालेले 
ाहेत. 
     प्रकल्पिस्ताींच्या मागण्या भसडकोस प्राप्त लालेल्या ाहेत. प्रकल्पिस्ताींच्या सा र 
केलेल्या काही मागण्या ्या उक्त पुनवगसन पॅकेिबाहेरील असून ्यापैकी मजच्छमार 
बाींिवाींसाठी िेट्टी उभारणी तसेच मच्छीमाके्साठी भूखींड इ. मागण्या सकारा्मक 
दृष्ीकोनातून मान्य करुन ्याप्रमाणे भसडकोकडून कायगवाही करण्यात येत ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबई ववभागातील होजल्डांग पााँडस मधील गाळ िाढण्याबाबत 
  

(८)  ५३५ (२०-०३-२०२०).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई शहरात खाडीच ेपाणी भशरु नये यासाठी भसडकोने ठठकठठकाणी होजल्डींग पााँडस 
बाींिले ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, खाररु््ी के्षत्रापासून ५० मी्र लाींब पयागवरण पवभागाच्या परवानगी भशवाय 
कोण्याही स्वरूपाचे काम करण्यास बीं ी घातल्यान े तलाव स्वच्छ करता ालेले नाहीत 
्यामुळे तलावाींमध्ये गाळ साचनू राहत असल्याने पररसरात  गुिंी पसरलेली ाहे, हे ही खरे 
ाहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त तलावाींमिील गाळ काढण्यास परवानगी भमळावी म्हणून भसडको, कें द्र व 
राज्य शासनाकड ेसात्याने मागणी करण्यात येत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, पुरापासून शहराच ेसींरक्षण व्हावे यासाठी तलावातील गाळ काढण्यास परवानगी 
भमळणेबाबत शासन स्तरावरून कोणती कायगवाही करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे ाहे. 
भसडकोने नवी मुींबई के्षत्रात एकूण ४४  होल्डीींग पााँडस ची ननभमगती केली ाहे. 
      पावसाच ेपाणी हाय ्ाईडच्या वेळी होल्डीींग पााँडस मध्ये साठवणे व लो ्ाईडच्या वेळी 
पाईप ाऊ्ले् द्वारे समुद्रात सोडण्यासाठी होल्डीींग पााँडस ची ननभमगती केली ाहे. 
(३), (४) व (५) मा. उच्च न्यायालयाच्या ठ .०६.१०.२००५ रोिीच्या ा ेशानुसार मॅंिोि 
काीं ळवन/खाररु््ीची लाड ेनष् करण्यास प्रनतबींि केल्यानींतर भसडकोने पायाभुत पवकासकाम े
मुख्यत: होल्डीींग पााँडस मिील गाळ काढण्याची परवानगी ठ ली व ्याच वळेी बी.ई.ए.िी. 
(बाींम्बे एनव्हरायमें्ल ऍक्शन िुप) च्या पवरोिामळेु द्रोणाग्रगरी नोडमध्ये परवानगी नाकारली. 
     सी.ार.लडे. के्षत्रातील होल्डीींग पााँडस मिील गाळ काढण्यासाठी पयागवरण पवभाग,कें द्र 
शासन व मा. न्यायालयाची परवानगी ावश्यक ाहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या नन ेशानुसार 
यावर कें द्र शासनान े ननणगय घ्यायचा ाहे. स र प्रकरण तथे े प्रलींबबत असल्यान े भसडकोची 
 रुुस्तीची कामे थाींबलेली ाहेत. 

___________ 
  

नवी मुांबई महानगरपाशलिा के्षत्रातील ५२० भूखांड शसडिोिडून  
नवी मुांबई महानगरपाशलिेला हस्तताांतररत िरण्याबाबत 

  

(९)  ५९० (१६-०३-२०२०).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली), श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :   
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रातील नागररकाींना शाळा, रुग्णालये, मै ान,े उद्यान,े 
समािमींठ र, व्यायामशाळा इ्या ी नागरी सोयी सुपविा उपलब्ि करून  ेण्यासाठी ५२० भखूींड 
नाममात्र  रान ेभसडकोकडून नवी मुींबई महानगरपाभलकेला हस्ताींतररत करून भमळावेत म्हणून 
महानगरपाभलकेन ेभसडकोकड ेमाहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान मागणी केली ाहे, 
हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, भसडकोने अद्यापपयतं ककती भूखींड नवी मुींबई महानगरपाभलकेकड ेहस्ताींतररत 
केले ाहेत, 
(३) असल्यास, उवगररत भूखींड नाममात्र  राने कायमस्वरूपी हस्ताींतररत करणेबाबत भसडकोच्या 
स्तरावरून कोणती कायगवाही करण्यात ाली वा येत ाहे व ककती कालाविीमध्ये भखूींड 
हस्ताींतररत करून भमळणे अपेक्षक्षत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) ,(२) व (३)  होय, हे अींशतः खरे ाहे. 
     भसडकोन े अद्यापपावेतो एकूण ५९७ भखूींड नवी मुींबई महानगरपाभलकेकड े हस्ताींतररत 
केले ाहेत. 
     तसेच २०२ भुखींडाींच े भाडपेट्टा करारनामे नुतणीकरण प्रकक्रयेमध्ये ाहेत. ्यापकैी १४७ 
भुखींडाींच े शुल्क भरणा पत्र महानगरपाभलकेस ठ ले, असनू ्यातील ७३ भखुींडाींचा भाडपेट्टा 
करारनाम ेकरण्यात ाले ाहेत. उवगररत भुखींड हस्ताींतरण प्रकक्रया प्रगतीपथावर ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईसह शभवांडी शहरात भटक्या िुत्रयाांचा होत असलेला उपद्रव 
  

(१०)  ८६२ (०६-०४-२०२०).   अॅड.राहुल नाविेर (िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अब ू
आिमी (मानखूदव शशवािीनगर), श्री.रईस शखे (शभवांडी पूवव) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात भ्क्या कुत्रयाींचा उपद्रव वाढला असून   भभवींडी शहरातही अनेक भागाींत 
शाळकरी मुलाींना व नागररकाींना कुत्रयाींनी चावा घेऊन िखमी केल्याच्या गींभीर घ्ना माहे 
िानेवारी, २०२० च्या पठहल्या ाठवड्यात वा ्या  रम्यान घडल्या ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, भभवींडी शहर ाणण पररसरात पपसाळलेल्या कुत्रयाींनी अन्सार नगर, खींडूपाडा, 
प्ेल नगर, पररसरात एकाच ठ वशी १० मुलाींच े लचके तोडले असल्याची घ्ना घडली 
असल्याच ेठ नाींक २ िानेवारी, २०२० रोिी वा ्या सुमारास नन शगनास ाले ाहे, हे ही खरे 
ाहे काय, 
(३)  असल्यास, ही सवग मुले गींभीर िखमी लाली असून ्याींना निीकच्या इींठ रा गाींिी स्मतृी 
रुग्णालयात  ाखल करण्यात ाले, ्यापकैी  ोन मुलाींच्या िखमा अनतगींभीर स्वरूपाच्या 
असल्यान े्याींना ठाणे व मुींबई येथील रुग्णालयात नेले असल्याचेही नन शगनास ाले ाहे, हे 
ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, शहरात भ्क्या कुत्रयाींची सींख्या वाढली असून ्याींचा बीं ोबस्त करण्यात यावा 
अशी मागणी वारींवार करून ही महानगरपाभलका  लुगक्ष करीत असल्याने नागररकाींमध्ये 
असींतोि पसरला असनू पालक व मुलाींमध्ये घबरा् पसरली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(५) असल्यास, स र घ्नेबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली ाहे काय, चौकशीच ेननषकिग 
काय ाहेत व ्या अनुिींगान े मोका् कुत्रयाींचा लवकरात लवकर बीं ोबस्त करण्यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या श्वान ींश 
लसीकरण कें द्रात िानेवारी, २०२० मध्ये कुत्रयाींने चावा घेऊन िखमी केलेल्या २७७ घ्नाींची 
नों  लालेली ाहे.  
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     भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलकेने कळपवल्यानसुार माहे िानेवारी, २०२० च्या 
पठहल्या ाठवड्यात भभवींडी शहरात भ्क्या कुत्रयाींनी १०० च्या वर नागररकाींना चावा घेऊन 
िखमी केल्याच्या घ्ना घडल्या ाहेत.  
     तथापप, महानगरपाभलका स्तरावर प्राप् त लालेल्या तक्रारीनसुार शहरातील शाळकरी मुले 
व नागरीक याींचा भ्क्या कुत्रयाींनी चावा घेतला ही वस्तुजस्थती ाहे.  
(३) भभवींडी येथील अींन्सार नगर येथे ठ नाींक २९.१२.२०१९ रोिी २ विागच्या मुलीचा कुत्रयाींन े
चावा घेतल्याने ्याींच्यावर प्रथम िे.िे.रुग्णालय येथ े उपचार करण्यात ाले होते. तद्नींतर 
पुढील उपचाराकरीता नायर रुग्णालय येथ े  ाखल केले. स र मुलीस योग्य उपचारानींतर 
सोडण्यात ाले.  
     भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलका कायगके्षत्राबाहेरील खारबाव िामीण पररसरात एक 
१२ विीय मुलगा कुत्रयाच्या चाव्यात िखमी होऊन स्व.इींठ रा गाींिी स्मतृी रुग्णालय, भभवींडी 
येथे  ाखल लाला होता. तथापी, स र मुलास पुढील उपचारासाठी ठ नाींक ०५.०१.२०२० रोिी 
ठाणे / मुींबई येथे पाठपवण्यात ाले असल्याच े भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलका  
याींनी कळपवले ाहे.  
(४) व (५) भभवींडी शहरातील भ्क्या कुत्रयाींचे वाढत े प्रमाण लक्षात घेऊन 
महानगरपाभलकेमार्ग त खालील कायगवाही करण्यात येत ाहे:-  
• भ्क्या कुत्रयाींचे सवेक्षण माहे माचग, २०१८ मध्ये हाती घेण्यात ाले. ्यावेळी ४७५३ भ्क्या 
कुत्रयाींची सींख्या ाढळून ाली. 
• तद्नींतर पुन्हा सवेक्षण सन २०१९ मध्ये करण्यात ालेल्या सवेक्षण अींती शहरात ८५१९ 
भ्की कुत्री ाढळून ाले. 
• तसेच महानगरपाभलकेन े कुत्रयाींच्या ननबीिीकरण व रेबबि प्रनतबींिक लस याकरीता माहे 
नोव्हेंबर, २०१८ पासून तीन वेळा ननपव ा मागपवण्यात ाल्या हो्या. 
• तथापप, तीन वेळा ननपव ेस कोणताही प्रनतसा  न भमळाल्यान ेचौथ्या वेळेस मागपवलेल्या 
ननपव ेनुसार मे.युननवसगल ॲननमल वेल्रे्अर सोसाय्ी, ठहींगोली, बीड याींची नमेणूक ठ नाींक 
२१.०१.२०२० च्या स्थायी सभमतीच्या मान्यतेन ेकरण्यात ाली ाहे. 
• ्यानुसार उपरोक्त सींस्थेमार्ग त पुढील कायगवाही सुरू असल्याचे भभवींडी ननिामपुर शहर 
महानगरपाभलकेने कळपवले ाहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे महानगरपाशलिा हद्दीतील क्रीडा सांिुले खािगी  
िां त्राटदाराांना प्रायोधगि तत्वावर ददल्याबाबत 

  

(११)  १०३१ (२१-०३-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) ठाणे महानगरपाभलका हद्दीतील क्रीडा सींकुले खािगी कीं त्रा् ाराींना प्रायोग्रगक त्वावर 
 ेताना रािकीय प ाग्रिकारी व प्रशासकीय अग्रिकारी याींनी मिीतील ठेके ाराला ठ ल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा ्या  रम्यानच्या कालाविीमध्ये नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, या क्रीडा सींकुलाींच्या ऑनलाइन ननपव ा न मागपवण्याची सवगसािारण कारणे 
काय ाहेत, 
(३) असल्यास, ठाणे महानगरपाभलका हद्दीतील क्रीडा सींकुले प्रायोग्रगक त्वावर  ेण्यात 
ाल्याबाबतची शासनाने चौकशी केली ाहे काय, चौकशीअींती काय नन शगनास ाले, 
्यानूसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) ठाणे महानगरपाभलका हद्दीतील ५ कक्रडा 
सींकुलापकैी  ा ोिी कोंड ेव कक्रडा सींकुल याच े व्यवस्थापन ठाणे महानगरपाभलकेमार्ग तच 
करण्यात येते. या व्यनतरीक्त ४ कक्रडा सींकुले अनकु्रम े श्री. शर चींद्रिी पवार भमनी क्रीडा 
सींकुल, शठह  हेमींत करकरे भमनी क्रीडा सींकुल, भारतर्न सग्रचन तेंडूलकर भमनी क्रीडा सींकुल, 
मौलाना अबलु कलाम ाला  क्रीडा सींकुले येथे उ्तम  िागच्या प्रभशक्षण व्यवस्था नागरीकाींना 
उपलब्ि करुन  ेण्याच्या हेतूने कक्रडा सींकुले अभभव्यक्तीस स्वारस्य  ेकार (EXPRESSION 
OF INTERST) पध् तीने खािगी सींस्थाना चालपवण्यास ठाणे महानगरपाभलकेच्या 
महासभेच्या ठ नाींक १९.०५.२०१८ रोिीच्या मींिुरीद्वारे  ेण्यात ाली ाहेत.  
   तथापप, कक्रडा सींकुले अभभव्यक्तीस स्वारस्य  ेकार (EXPRESSION OF INTEREST) 
पध् तीने  ेण्याकरीता ऑनलाईन िाठहरातीद्वारे  ेकार मागवून मह्तम  ेकार  ेणाऱ्या खािगी 
सींस्थेची ननवड करुन प्रस्तावास स्थायी सभमतीन ेअींनतम मान्यता माहे नोव्हेंबर, २०१९ रोिी 
प्र ान केली ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

धुळे महानगरपाशलिेतील िचरा ठेिेदारी मध्ये झालेला गैरव्यवहार 
  

(१२)  ११४८ (०३-०४-२०२०).   श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे महानगरपाभलकेन े िुळे शहर स्वच्छतेसाठी कच-याचा ठेका नाभशकच्या वॉ्रिेस 
कीं पनीला ठ ला असून ही कीं पनी कामात ठ रींगाई करीत असल्याने स रहू कीं पनीला कामात 
सुिारणा करण्याकररता १५ ठ वसाचा अविी  महानगरपाभलकेने द्यावा तसेच १५ ठ वसात या 
कीं पनीच्या कामात सुिारणा न लाल्यास कीं पनीला  ींड ाकारुन काळया या ीत ्ाकाव ेतसेच 
ज्या भागात स्वच्छता नसेल तेथील स्वच्छता ननरीक्षकाला  ींड करण्यात यावा अशी मागणी 
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा ्या  रम्यान केली असल्याचे नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कच-याच्या ठेक्यामध्ये िळेु महानगरपाभलकेतील अग्रिकारी याींची 
ठहस्से ारी असल्याचे प्रथम शगनी नन शगनास ाले असुन याबाबत शासनाने चौकशी करुन 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात ाहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) होय. 
     स र कीं पनीच्या कामाबाबत प्राप्त लालेल्या तक्रारीबाबत रु.२,९९,०००/- इतकी  ींडा्मक 
कारवाई महानगरपाभलकेन े केली ाहे. तसचे, स र कीं पनीस ठ .१७/१२/२०१९ अन्वये कामात 
सुिारणा न लाल्यास काळ्या या ीमध्ये का ्ाकण्यात येऊ नये, अशी नो्ीस  ेण्यात ाली 
ाहे. 
     कीं पनीन ेमहानगरपाभलकेच्या इमारतीत तक्रार ननवारण कें द्र सुरु केले असून तक्रारीींवर 
कायगवाही केली िात ाहे. 
     तसेच, महानगरपाभलकेच्या स्वच्छता ननरीक्षक याींच्यामार्ग त कतगव्य योग्य ररतीने पार 
पाडले िात असून ्याींच्या कामात पवशेि त्रु्ी नन शगनास न ाल्यान े ्याींना  ींड करण्याचा 
प्रश्न उद्भवलेला नाही, असे िळेु महानगरपाभलकेने कळपवले ाहे. 
(२) स र कचऱ्याच्या ठेक्यामध्ये अग्रिकारी ठहस्से ार असल्याबाबत कोणतीही बाब नन शगनास 
ालेली नाही, असे महानगरपाभलकेने कळपवले ाहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि महानगरपाशलिेतील नवीन १४ हिार िमवचारी पदाांचा आिृततबांध प्रस्ततावाबाबत 
  

(१३)  १७६४ (०३-०४-२०२०).   अॅड.राहुल दढिले (नाशशि पूवव), श्रीमती सरोि आदहरे 
(देवळाली), श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक महानगरपाभलकेच्या ास्थापनेवरील सद्यजस्थतीत ७०८२ प ाींचा ाकृनतबींि मींिुर 
असुन ्यातील पवपवि सींवगागतील २०९६ प े ररक्त ाहेत, सद्यजस्थतीत ठ नाींक ३१ माचग, 
२०२० पयतं मोठ्या सींख्येन े अग्रिकारी व कमगचारी प े ररक्त होणार असल्यान े
महानगरपाभलकेत ररक्त प ाींची भरती प्रकक्रया करणे ावश्यक ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, नाभशक महानगरपाभलकेला ‘ब’ वगग  िाग प्राप्त लाल्याने महानगरपाभलका 
प्रशासनाने नवीन १४ हिार कमगचारी प ाींचा ाकृनतबींि प्रस्ताव शासनाला सा र केला 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा ्या रम्यान नन शगनास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाभलका कायगके्षत्रात वाढ्या लोकसींख्येचा पवचार करता नवीन कमगचारी 
प ाींचा ाकृनतबींि ता्काळ मींिूर होणे अपेक्षक्षत असताना मागील २ विांपासून शासन स्तरावर 
कमगचारी ाकृतीबींि प्रस्ताव मींिुरी अभावी प्रलींबबत असल्याचे नन शगनास ाले ाहे, हे ही खरे 
ाहे काय, 
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(४) असल्यास, अपूणग कमगचारी वगागमुळे महानगरपाभलका कायगके्षत्रात नागररकाींसाठी पुरपवल्या 
िाणाऱ्या मुलभूत सेवावर मोठ्या प्रमाणात पररणाम होऊन नागररकाींना अनेक समस्याींना 
सामोरे िाव ेलागत असल्याच ेनन शगनास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(५) असल्यास, ननयोजित १४ हिार कमगचारी प ाींचा ाकृनतबींि प्रस्ताव मींिुर करुन ररक्त प े 
भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ?                          
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) व (२) नाभशक महानगरपाभलकेचा एकूण १४९४४ प ाींचा 
ाकृतीबींिाचा प्रस्ताव ायुक्त, नाभशक महानगरपाभलका याींनी ठ .०४/०१/२०१७ अन्वये सा र 
केला ाहे. यासीं भागत ायकु्त, नाभशक महानगरपाभलका याींच्याकडून मागपवण्यात ालेली 
माठहती ठ .१३/०३/२०२० नुसार प्राप्त लाली ाहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५)  ायुक्त, नाभशक महानगरपाभलका याींच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यात येत असून, पुढील 
कायगवाही प्रस्तापवत ाहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाांव महानगरपाशलिेतील २३८७ गाळेधारिाांवर अन्याय होत असल्याबाबत  
  

(१४)  १८७२ (०६-०४-२०२०).   श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय 
नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाींव महानगरपाभलकेत मागील कक्येक विांपासून गाळे २३८७ िारकाींवर 
महानगरपाभलका प्रशासनान े सुडबुद्धीने बिावलेली  ींडा्मक  ेयके, भललावाची प्रकक्रया व 
मालम्तावरील बोिा लावण्याच्या घोिणाींमुळे महानगरपाभलका प्रशासन पवरोिात गाळेिारकाींनी 
प्राणाींनतक उपोिण केले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, मागील ६ विागपासून भाड े व सवग प्रकारच्या कराींच्या रक्कमेच े िना ेश 
गाळेिारक  रविी महानगरपाभलकेला  ेत असुनसुद्धा महानगरपाभलकेने त े जस्वकारले नाही व 
गाळेिारकाींना अनग्रिकृत ठरपवले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, िळगाींवच्या पवकासात गाळेिारकाींचे मोठे योग ान ाहे, योग्य नुतनीकरणासह 
योग्य भाड ेभरण्याचे सवग गाळेिारक नेहमीच तयार ाहेत परींत ुअवास्तव भाड,े  ींड घराींवर 
बोिा चढपवणे व ई-भललावाच्या माध्यमातून गाळेिारक उद्धवस्त करण्याचा प्रय्न होत ाहे, 
हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपाभलकेच्या २० व्यापारी सींकुलातील २३८७ गाळेिारक व ्याींचे कु्ुींबीय 
्याींच्यावर अवलींबून असलेले कमगचारी अशा ४० हिार नागररकाींचा गींभीर प्रश्न ननमागण लाला 
ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(५) असल्यास, शासनान ेअग्रिसुचना प्रभसध्  केलेली असून ठ नाींक २७ म,े २०१९ रोिी शासन 
रािपत्रात प्रकाभशत लालेले होत े स रील रािपत्र महाराषर महानगरपाभलका ७९ “ड सीं भागत 
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प्रारूप ननयमावलीत सूचना व हरकतीसाठी प्रकाभशत केले होते तसेच सूचना व हरकतीसाठी 
नगर पवकास पवभाग व मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े लेखी ननवे न  ेऊनसुद्धा सनुावणीची सींिी 
भमळाली नाही याबाबतचा कोणताही पवचार न करता ठ नाींक १३ सप् े्ंबर, २०१९ रोिी वा ्या 
सुमारास अींनतम अग्रिसूचना प्रभसद्ध केली, हे ही खरे ाहे काय, 
(६) असल्यास, ्या अग्रिसूचनते कलम ३ मिील पो् कलम २ अपेक्षक्षत सुिारणा 
मालम्तेच्या मूल्याींकनाच्या ८% रक्कम ऐविी २% ते ४% ननजश्चत करण्यात यावे अस े
ायुक्ताींना अग्रिकार  ेण्यात याव ेव कलम ३ मिील पो् कलम ४ भाड ेपट्टय्ाच ेनूतनीकरण 
हे ककमान तीस विागसाठी असेल असे नमू  करण्यात याव ेतसेच कलम ३ मिील पो्कलम ३ 
पैकी १ रद्द करून गाळे ज्याींच्या ताब्यात व महानगरपाभलका  प्तरी ज्याचे नावान ेनों  असेल 
अशा गाळेिारकाींना सरसक् नतूनीकरणाची परवानगी  ेण्यात यावी व कलम ३ मिील 
पो्कलम ३ पैकी ५ भशग्रथल करण्यात यावा असे नपवन शुपद्धपत्रक काढून  ्वरीत मानवतेच्या 
दृष्ीकोनातून गाळेिारकाींच्या बािुने न्याय  ेण्याबाबत शासनान े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(७) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) िळगाव महानगरपाभलकेच्या व्यापारी सींकुलातील 
गाळयाींची मु त सींपलेल्या काही व्यापाऱ्याींनी ठ .२०/०३/२०१८ ते ठ .२३/०३/२०१८ या कालाविीत 
उपोिण केले होत.े 
(२) अींशत: खरे ाहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५)  महाराषर महानगरपाभलका (स्थावर मालम्ता भाडपेट्टा नुतनीकरण अथवा हस्ताींतरण) 
ननयम २०१९ हे प्रारुप ननयम ठ .२७/०५/२०१९ अन्वये प्रभसध्  केले होते. पवठहत तरतु ीनुसार 
स र प्रारुप ननयमाबाबत प्राप्त लालेल्या सुचना व हरकतीींचा पवचार करुन अींनतम अग्रिसूचना 
ठ .१३/०९/२०१९ रोिी प्रभसध्  करण्यात ाली. 
(६) ननयमावलीतील तरतु ीनुसार, नुतनीकरणासाठी मालम्तेच्या मुल्याींकनाच्या ाठ ्क्के 
ककीं वा बािारभावाप्रमाणे ननजश्चत होणारे वापिगक भाड े यापैकी ि े िास्त असले इतके भाड े
मूल्याींकन सभमती ननजश्चत करेल. महाराषर महानगरपाभलका अग्रिननयमातील कलम ७९ (ड) 
मिील तरतू ीनुसार, महानगरपाभलकाींच्या मालम्ताींचे भाड े हे बािारभावाशी सुसींगत असणे 
ावश्यक ाहे. सवगसािारणत: राज्यातील महानगरपाभलकात अशाच पध् तीन ेभाड ेाकारणी 
होती. िळगाव महापाभलकेमध्ये सधु् ा अशाच  राने भाड ेननजश्चत करुन  ेयके ठ ली असल्याच े
महानगरपाभलकेन े कळपवले ाहे. सबब, अग्रिननयमातील स्पष् तरतू , महानगरपाभलकातील 
प्रचभलत भाड ेाकारणी व महानगरपाभलकाींचे ाग्रथगक ठहत या बाबी पवचारात घेऊन, स र 
ननयमावली व  रननजश्चती करण्यात ाली ाहे. ्यामुळे याबाबत शुध् ीपत्रकाची ावश्यकता 
नाही. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



पव.स. १७ (15) 

अमरावती-परतवाडा या मागावचे चौपदरीिरण हे राज्य महामागावच्या  
दिावनुसार वविशसत िरण्याबाबत 

  

(१५)  १९३६ (२०-०३-२०२०).   श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगतपूरी), श्री.मोहनराव हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   
सन्माननीय साववितनि बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अमरावती-परतवाडा हा मागग मध्यप्र ेश, मेळघा्ला िोडणारा व अ्यींत व गळीचा 
असल्याने या मागागचे चौप रीकरण हे राज्य महामागागच्या  िागनुसार पवकभसत करण्याची 
घोिणा कें द्रीय बाींिकाम मींत्री व त्कालीन मुख्यमींत्री याींनी काही मठहन्याींपूवी केली होती, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, माहे नोव्हेंबर, २०१९ अखेरपयतं स रील रस््याचे कामाींबाबत कोणतीच 
कायगवाही करण्यात न ाल्याने अपघाताच्या प्रमाणात मोठी वाढ होऊन अनेक नागरीकाींच े
नाहक बळी िात असल्याच ेनन शगनास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनस्तरावरुन स रील मागागच े काम राषरीय महामागग 
प्राग्रिकरणाकडून गनतमान करण्याबाबत कोणती कायगवाही करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१४-१०-२०२०) : (१) पवियाींककत रस््याचे चौप रीकरण करण्याची 
घोिणा  कें द्रीय बाींिकाम मींत्री व त्कालीन मुख्यमींत्री याींनी केल्याची कोणतीही माठहती या 
पवभागाकड ेउपलब्ि नाही.  
(२) हे खरे नाही. स र रस््याची द्पववापिगक  ेखभाल  रुुस्ती अींतगगत रस््यावरील खड्ड ेभरणे 
व इतर अनुिींगीक बाबीचे काम प्रगतीत असून, रस्ता वाहतूकीसाठी सुजस्थतीत ठेवण्यात ाला 
ाहे. 
(३) पवियाींककत रस्ता हा प्रमुख राज्यमागग  िागचा असल्याने राषरीय महामागग प्राग्रिकरणाकडून 
कायगवाही करणेबाबत प्रश्न उद्् ावत नाही.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी महानगरपाशलिेतील १०६ रोिांदारी िमवचाऱयाांना िायम िरण्याबाबत 
  

(१६)  १९७१ (२१-०३-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी महानगरपाभलकेतील ररक्त िागाींवर माहे माचग, १९९३ पुवीपासनू रोिीं ारीवर 
कायगरत असलेल्या १३६ रोिीं ार कमगचा-याींना कायम करण्यासीं भागत महानगरपाभलकेन े
नगरपवकास पवभागाकड े प्रस्ताव सा र केल्यानींतर ्यापैकी केवळ ३० कमगचा-याींना कायम 
स्वरुपी नोकरीत सामावून घेण्यात ाले असून उवगररत १०६ कमगचारी अद्यापही कायमस्वरुपी 
नोकरीपासून वींग्रचत ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, ठ नाींक ५ रे्ब्रुवारी, २०१९ रोिीच्या शासन ननणगयान्वये राज्यातील नगरपररि  
व नगरपींचायतीतील २५०० रोिीं ारी कमगचाऱ् याींना कायम करण्यात ाले असून ्याच 
पाश्वगभूमीवर परभणी महानगरपाभलकेतील १०६ रोिीं ारी कमगचाऱ् याींना कायम करण्यात यावे 
अशी मागणी रोिीं ारी कमगचाऱ् याींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेलेखी ननवे नाव् ारे केली ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे. 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे ाहे. 
(३) • राज्यातील र्क्त नगरपररि  व नगरपींचायतीमिील रोिीं ारी कमगचाऱ्याींना सेवेत 
ननयभमत करण्याबाबतचा िोरणा्मक ननणगय शासनाने ठ .५.२.२०१९ रोिी घेतलेला ाहे. 
• प्रस्तुत शासन ननणगयातील तरतू ी केवळ राज्यातील नगरपररि ा/ नगरपींचायतीसाठी लागू 
करण्यात ालेल्या ाहेत. 
• ्यानुसार शासनान े ठ .१०.२.२०२० रोिीच्या पत्रान्वये ायुक्त, परभणी महानगरपाभलका 
याींना कळपवण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी महानगरपाशलिेने शहरात ’हॉिसव झोन’ तयार िरण्याबाबत 
  

(१७)  १९७२ (२१-०३-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.मुींबई उच्च न्यायालयान े राज्यातील सवग महानगरपाभलकाींना ’हॉकसग लोन’ ननमागण 
करण्याचे ा ेश  ेऊन तीन विागचा कालाविी उल्ून गेला तरीही परभणी महानगरपाभलकेन े
अद्यापही शहरात ’हॉकसग लोन’ तयार केले नाहीत, हे खरे ाहे काय,  
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेन े ’हॉकसग लोन’ सभमती तयार केली असल्याच ेसाींगण्यात येत 
असून स र सभमती ही केवळ काग ोपत्रीच असून शहरातील बािारपेठेसह सवग मखु्य रस््याींवर 
हातगाड्याींसह व्यावसानयकाींनी अनतक्रमण केल्यामुळे सवगसामान्य नागररकाींना ्याचा नाहक 
त्रास सहन करावा लागत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े उक्त प्रकरणी चौकशी केली ाहे काय व न्यायालयाच्या ा ेशाच े
उल्लींघन करणाऱ् या परभणी महानगरपाभलकेतील सींबींग्रित अग्रिका-याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-१०-२०२०) : (१) परभणी शहरातील रे्रीवाल्याींचे मोबाईल ॲप व 
बायोमॅरीक पध् तीने सवेक्षण सुरु असून ते पूणग होताच शहरात हॉकसग लोन तयार करण्यात 
येणार असल्याच ेपरभणी महानगरपाभलकेने कळपवले ाहे. 
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(२) व (३) महानगरपाभलकेच्या अनतक्रमण पवभागामार्ग त मुख्य बािारपेठ व रस््यावरील 
अनतक्रमण करणाऱ्या हातगाडी व व्यावसानयकाींवर कायगवाही करण्यात येत असून वळेोवेळी 
अनतक्रमण काढले िात ाहे. 
• शासनाच्या मागग शगक सूचनानुसार रे्रीवाल्याींचे अींनतम ्प्प्यातील सवेक्षण पूणग करुन 
रे्रीवाला सभमतीच्या सूचननेुसार शहरात रे्रीवाला के्षत्र तयार करण्यात येईल, असे परभणी 
महानगरपाभलकेने कळपवले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे महानगरपाशलिेने ददल्लीच्या धतीवर ’मोहल्ला’ जक्लतनि योिना राबववल्याबाबत 
  

(१८)  ३२६४ (२१-०३-२०२०).   अॅड.माणणिराव िोिाटे (शसन्नर), श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे 
(अिुवनी-मोरगाांव) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) ठाणे महानगरपाभलकेन ेठ ल्लीच्या “मोहल्ला जक्लननक योिनेच्या” ितीवर महानगरपाभलका 
के्षत्रात प्रायोग्रगक त्वावर  ोन ठठकाणी  वाखाने सुरु करुन ्यासाठी १६० रुपये को्ीींचा 
प्रस्ताव  ेखील मींिूर केला असल्याचे ठ नाींक १२ िानेवारी, २०२० रोिी वा ्या सुमारास 
नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या  वाखान्याची अनतशय  यननय अवस्था लाली असून तेथे औििाींचा तु्वडा 
असण,े ऑनलाईन कॉभलींग मशीन  ोन मठहन्याींपासून बीं  असणे, पपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था 
नसणे तसेच डॉक््सग रुग्णाींना बाहेरुन औिि ेाणण्यास साींगत असल्याच्या रुग्णाींच्या तक्रारी 
असल्याचेही नन शगनास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात ाली ाहे काय, चौकशीत काय ाढळून ाले, 
तसेच स र योिना अग्रिक सक्षम होऊन ्यासाठी रुपये १६० को्ीींची तरतू  र्ल ायी ठरु 
शकेल याबाबत ाढावा घेण्यात ाला ाहे काय, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) ठाणे महानगरपाभलका के्षत्रात “मोहल्ला 
जक्लननक” योिनेच्या ितीवर प्रायोग्रगक त्वावर ठाणे महानगरपाभलकेन े “ापला  वाखाना” 
नावाने  ोन  वाखाने सुरू केले होते. ठाणे महानगरपाभलकेने स र  वाखाने माहे रे्ब्रुवारी, 
२०१९ ते एपप्रल, २०१९  रम्यान पवना तक्रारी चालपवले होत.े    
     ठाणे महानगरपाभलकेने प्रायोग्रगक त्वावर सुरू केलेल्या “ापला  वाखाना” योिनसे 
भमळालेल्या प्रचींड प्रनतसा ाचा पवचार करता, ठाण ेमहानगरपाभलकेने स र योिना ५० ठठकाणी 
सुरू करण्याचा ननणगय घेतला.   
     ठाण े महानगरपाभलकेन े “ापला  वाखाना” या योिनेसाठी रुपये १४४ को्ी ५९ लाख 
इतकी पव्तीय तरतु  केली ाहे.  
     स र योिनेच ेठ नाींक ०६.०२.२०२० रोिी उद्घा्न करण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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अहमदनगर महानगरपाशलिेतील ताांत्रत्रि पदे भरण्याबाबत 
  

(१९)  ३६५८ (०५-०४-२०२०).   श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहम नगर महानगरपाभलकेत ताींबत्रक १३३ प े ररक्त ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, अहम नगर महानगरपाभलकेने िा क्र. १२७५ ठ नाींक ०९ िुल,ै २०१९ रोिी वा 
्या समुारास पत्र  ेवून प े भरण्याबाबत मागणी केली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाकडून कोणती कायगवाही करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
     अहम नगर महानगरपाभलकेतील एकूण १३३ ताींबत्रक प े भरण्यासाठी ास्थापना खचागची 
मयाग ा भशथील करण्याबाबत महानगरपाभलकेने प्रस्ताव सा र केला ाहे. 
(३) महानगरपाभलकेची मागील चार विागतील ास्थापना खचागची ्क्केवारी पाहता, वगग-१ व 
वगग-२ या सींवगागतील अ्यावश्यक सेवेसाठीची प े भरण्याकरीता महानगरपाभलकेने उ्पन्न 
वाढीसाठी ठोस उपाययोिना करणे ावश्यक ाहे. सबब, महानगरपाभलकेचा ास्थापना खचग 
पवठहत मयाग ेत ाणण्याकररता महानगरपाभलकेने उ्पन्न वाढपवण्यासाठी ठोस उपाययोिना 
करण्याबाबत कायगवाही करण्याच ेठ .१८/०२/२०२० च्या पत्रान्वये महानगरपाभलकेस कळपवण्यात 
ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शभवांडी–तनिामपूर शहर महानगरपाशलिेच्या िायवके्षत्रातील वविास िामाांबाबत  
  

(२०)  ३९९८ (०५-०४-२०२०).   श्री.अब ूआिमी (मानखूदव शशवािीनगर), श्री.रईस शखे (शभवांडी 
पूवव) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण ेजिल्हातील भभवींडी – ननिामपूर शहर महानगरपाभलकेच्या कायगके्षत्रात पवपवि पवकास 
कामाींसाठी कें द्र व राज्य शासनाकडून पाच विागत कोयवयविीींचा ाग्रथगक ननिी उपलब्ि लालेला 
असूनही कोणतेही पवकासकाम ेन करताच शासकीय ननिीचा अपव्यय लाल्याची बाब ठ नाींक 
३१ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा ्या सुमारास नन शगनास ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेच्या कारभारामध्ये मोठ्या प्रमाणात लालेल्या गैरव्यवहाराबाबत 
शासनाने भभवींडी – ननिामपूर महानगरपाभलकेन ेकेलेल्या पवकास कामाींची माठहती मागवावी व 
कॅगमार्ग त पवकास ननिीची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी स्थाननक नागररक, सेवाभावी 
सींस्था व लोकप्रनतननिी याींच्यामार्ग त करण्यात येत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, स र प्रकरणी चौकशी करून शासनातरे् कोणती कारवाई करण्यात ाली वा 
येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) भभवींडी-ननिामपरू शहर महानगरपाभलकेन े
शासनाच्या पवठहत नन ेशानुसार पवकासकाम ेकेली असल्याच ेकळपवले ाहे. 
     सन २०१४-१५ ते सन २०१९-२० या कालाविीत ६ योिनते कें द्र सरकारचा ननिी रक्कम 
रु.४२५.९६ को्ी प्राप्त लालेला ाहे. तसचे राज्य शासनाचा उपरोक्त कालाविीत ११ योिनाींचा 
रु.१२१.२१ को्ी ननिी प्राप्त लालेला असून ्यापैकी रुपये १०७.०६ को्ी खचग लालेला ाहे. 
(२) व (३) भभवींडी-ननिामपूर शहर महानगरपाभलकेस स र पवियाबाबत मोघम स् वरुपाच् या 
तक्रारी प्राप्त लालेल्या ाहेत. 
     भभवींडी ननिापूर शहर महानगरपाभलकेकड ेकॅग ऑडी् करण्याबाबत तक्रारी प्राप्त लाल्या 
ाहेत. परींत ुप्रिान महालेखाकार याींचेकडून महानगरपाभलकेच ेमाचग, २०१८ पयतं लेखापररक्षण 
लाले ाहे ्यामध्ये व्यपगत ननिी व अपव्याबाबत कोणताही ाके्षप ठ सुन येत नाही. 
    भभवींडी ननिामपूर महानगरपाभलकेने ताींबत्रक लेखपररक्षण अहवालानुसार अींनतम  ेयक अ ा 
करण्याची कायगवाही केली असल्याचे भभवींडी-ननिामपूर शहर महानगरपाभलकेने कळपवले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प्रधानमांत्री आवास योिनेंतगवत अनधधिृत लेआऊटच्या िागेवर हाडवशशप  
िां म्पाऊां डीग अांतगवत घरिुल तनयमानुिूल िरण्याचा प्रस्ततावाबाबत 

  

(२१)  ४३२२ (०५-०४-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूव) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रिानमींत्री ावास योिनेंतगगत अनग्रिकृत लेाऊ्च् या िागेवर हाडगभशप कीं म् पाऊीं डीग 
अींतगगत शासन घरकुल ननयमानुकूल करण् याचा प्रस् ताव शासनाच ेपवचारािीन ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी अकोला महानगरपाभलकेकडून २४७० घरकुलाींच े प्रस् ताव 
ननणगयाअभावी प्रलींबबत ाहेत, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी न् यायालयाचा स् थगन ा ेश असल् याने घरकुल बाींिकाम व 
अनु ान पवतरण सीं भागत महानगरपाभलकेस अडचणी ननमागण लाल् या ाहेत, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(४) असल्यास, यासीं भागत शासन स् तरावर कोणता ननणगय घेण्यात ाला ाहे व तद्नुसार 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) असा कोणताही प्रस्ताव अकोला महानगरपाभलकेकडून 
प्राप्त लालेला नाही. 
(२), (३), (४) व (५) गुींठेवारी अग्रिननयमानुसार ननयमानुकूल करण्यास अपात्र असलेले ाणण 
हाडगभशप कीं म्पाउीं डीग अींतगगत येत नसलेले २४७० घरकुलाचे प्रस्ताव अकोला महानगरपाभलकेकड े
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प्राप्त लाले असून, अशा प्रकरणात बाींिकाम मींिुरी  ेता येत नसल्यामुळे, अनु ान पवतरीत 
करता येत नाही, ्यामळेु स रचे प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याच,े अकोला महानगरपाभलकेच्या 
अहवालात नमू  ाहे. 

___________ 
  

परभणी महानगरपाशलिेच्या िागेसांदभावतील िुने दस्तताऐवि गहाळ झाल्याबाबत 
  

(२२)  ५०३६ (०५-०४-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी महानगरपाभलकेच्या िागेसीं भागतील िुन े अनेक मह्वपूणग  स्तऐवि गहाळ 
लाल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान नन शगनास ाली ाहे, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाडा मुक्तीसींिामानींतर बलठ या सरकारची िमीन सींबींग्रित स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थाींना बहाल करण्याचे ा ेश त्कालीन शासनाकडून सींपूणग मराठवाड्यात  ेण्यात 
ाले होत,े हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, परभणी महानगरपाभलकेच्या िागेसीं भागतील िुन े  स्तऐवि गहाळ 
लाल्याप्रकरणी चौकशी करण्यात ाली ाहे काय, चौकशीच े ननषकिग काय ाहेत व 
्यानुिींगान ेकोणती कायगवाही करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-१०-२०२०) : (१) अनके िुन ेमह्वपूणग  स्तऐवि गायब लाल्याची बाब 
माहे िानेवारी,२०२० मध्ये ाढळून ालेली नाही व ्या कालाविीमध्ये कोण्याही प्रकारचे 
अिग अथवा तक्रार प्राप्त लालेली नसल्याच ेपरभणी शहर महानगरपाभलकेने कळपवलेले ाहे. 
(२) मराठवाडा मुक्तीसींिामानींतर बलठ या सरकारची िमीन सींबींग्रित स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींना बहाल करण्याचे कोण्याही प्रकारचे ा ेश महानगरपाभलकेला प्राप्त लालेले नसल्याच े
परभणी शहर महानगरपाभलकेन ेकळपवले ाहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि महानगरपाशलिा हद्दीतील छत्रपती शशवािी महाराि क्रीडा  
सांिुलातील ५३ एलईडी फ्लड कफटीांग चोरी झाल्याबाबत 

(२३)  ५६५५ (०६-०४-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम) :   
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाभशक येथील महानगरपाभलका हद्दीतील प्रभाग क्र. १७ मिील छत्रपती भशवािी महाराि 
क्रीडा सींकुलातील सुमारे ३ लाख ७१ हिार रुपयाच े५३ एलईडी फ्लड कर््ीींग गहाळ लाल्याच े
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा ्या रम्यान नन शगनास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स र प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार लालेला ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
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(३) असल्यास, या सींपूणग प्रकरणाची चौकशी करण्यात ाली ाहे काय,चौकशीत काय ाढळुन 
ाले व तद्नुसार  ोिीींवर कोणती कारवाई करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) होय. 
     याबाबत उपनगर पोभलस स््ेशन, नाभशक येथे महानगरपाभलकेमार्ग त ठ .२३/०१/२०२० 
रोिी तक्रार नों पवण्यात ाली ाहे. 
(२), (३) व (४) यासीं भागत नाभशक महानगरपाभलकेन े जव् स स्यीय चौकशी सभमती नेमली 
ाहे. चौकशी सभमतीचा अींनतम अहवाल प्राप्त लाल्यानींतर पुढील योग्य ती कायगवाही करण्याच े
महानगरपाभलकेमार्ग त प्रस्तापवत ाहे. 

___________ 
  

वसई-ववरार शहर महानगरपाशलिेच्या (जि.पालघर) वकृ्ष प्राधधिरण आणण ददवाबत्ती  
ववभागाचे लाखो रुपयाांचे सादहत्य ववनावापर पडून असल्याबाबत 

  

(२४)  ६०४५ (०६-०४-२०२०).   श्री.श्रीतनवास वनगा (पालघर) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-पवरार शहर महानगरपाभलकेच्या (जि.पालघर) वकृ्ष प्राग्रिकरण ाणण ठ वाब्ती 
पवभागाचे लाखो रुपयाींचे साठह्य पेल्हार येथील िलशुद्धीकरण कें द्राच्या ावारात पवनावापर 
पडून असल्याची बाब माहे िानवेारी, २०२० मध्ये वा ्या रम्यान नन शगनास ाली, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, वसई-पवरार शहर महानगरपाभलकेच्या ननषकाळिीपणामळेु लाखो रुपयाींचा 
ाग्रथगक र््का बसल्याप्रकरणी हलगिीपणा करणाऱ् या िबाब ार अग्रिकारी/कमगचा-याींवर 
कारवाई करण्याची मागणी वसई तालुक्यातील श्री.अशोक गिानन शळेके या एका रािकीय 
पक्षाच्या स्थाननक प ाग्रिका-यान े ठ नाींक ०६ िानेवारी, २०२० रोिी वा ्या सुमारास एका 
सपवस्तर लेखी ननवे नाद्वारे मा.मुख्यमींत्री महो य याींच्याकड ेकेली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, स र मागणीच्या अनुिींगान े शासनान े स र प्रकरणी चौकशी करुन कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     तथापप, महानगरपाभलकेन े कळपवल्यानुसार पेल्हार येथील िलशुध् ीकरण कें द्राच्या 
ावारात प्रभाग सभमती-एर् (पेल्हार) पवद्युत पवभागाचे बीं ीस्त वकग शॉप व गोडाऊन असनू 
तेथे ्याच प्रभाग सभमतीतील सावगिननक ठ वाब्ती व्यवस्थचेी  ैनींठ न  रुुस्ती/ ावश्यक 
पवद्युत साठह्याींचा साठा ठेवण्यात येतो. तसेच या ावारात प्रभागातील पनुवागपर करण्यात 
येणाऱ्या वकृ्षप्राग्रिकरणाच्या री-गाडग चा साठा  ेखील करण्यात येतो, ही वस्तुजस्थती ाहे. 
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(२) व (३) अशा प्रकारची तक्रार शासनाकड े प्राप्त लाली असून स र तक्रारीच्या अनुिींगाने 
ता्काळ कायगवाही करण्याच्या सूचना ायुक्त, वसई-पवरार शहर महानगरपाभलका याींना 
 ेण्यात ाल्या ाहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 

  
वसई-ववरार शहर महानगरपाशलिा के्षत्रात बिेायदेशशररीत्या माांस ववक्री होत असल्याबाबत 

  

(२५)  ६०४६ (०६-०४-२०२०).   श्री.श्रीतनवास वनगा (पालघर) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-पवरार शहर महानगरपाभलका के्षत्रात हिारो माींस पवके्रत े बेकाय ेशीररी्या   माींस 
पवक्री करत असल्याचे माहे िानवेारी, २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान नन शगनास ाले ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, माींस पवक्री करीत असताना ्याच्या गुणव्तेबाबत ाणण स्वच्छतेबाबत 
शासकीय ननकि डावलनू शासनाने ाखून ठ लेल्या अ्ी व शतींच े सरागसपणे उल्लघींन 
करणाऱ् या अनग्रिकृत माींस पवके्र्याींवर कारवाई करण्याची मागणी वसई तालुक्यातील श्री.अशोक 
गिानन शेळके या एका रािकीय पक्षाच्या स्थाननक प ाग्रिकाऱ् याने ठ नाींक ०६ िानेवारी, 
२०२० रोिी वा ्यासुमारास एका सपवस्तर लेखी ननवे नाद्वारे मा.मुख्यमींत्री महो याींकड ेकेली 
ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ननवे नाच्या अनुिींगाने उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोण्या 
स्वरुपाची कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (०९-१०-२०२०) : (१) वसई-पवरार शहर महानगरपाभलका के्षत्रात स्वच्छता 
अभभयानात कचरा पवलगीकरणाची प्रकक्रया सु्सू्ीत करणे अींतगगत महानगरपाभलकेन े शहर 
के्षत्रात बोकड/कोंबडी माींस पवक्री करणाऱ्या कें द्राींच ेसवेक्षण माहे डडसेंबर, २०१९ पासनू सुरु केले 
ाहे. स र सवेक्षणात अीं ाजित ६१५ अनग्रिकृत पवके्रते नन शगनास ाले ाहेत.   
     स र अनग्रिकृत माींस पवके्र्याींवर महाराषर महानगरपाभलका अग्रिननयमातील कलम 
३८२, ३८६ अन्वये कारवाई सुरु केली ाहे. स र अनग्रिकृत पवके्र्याींवर महानगरपाभलकेन े ींड 
ठोठावण,े उघड्यावरील माींसाची पवल्हेवा् लावण े याबाबत नो्ीसा ठ ल्या असल्याचे 
महानगरपाभलकेने कळपवले ाहे. 
(२) व (३) अनग्रिकृत माींस पवके्र्याींवर कारवाई करण्याची तक्रार शासनाकड े प्राप्त लाली 
ाहे.  महानगरपाभलका के्षत्रात माींस पवक्री करताना शासनान ेमाींस पवक्रीच्या अनुिींगान ेपवठहत 
केलेले गुणव्तेचे व स्वच्छतेचे सवग ननकि पालन करण्याच्या अनुिींगाने ावश्यक ्या सवग 
उपाययोिना करण्यास महानगरपाभलकेस सूग्रचत करण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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वसई-ववरार उपववभागाचा सवाांधगण वविास िरण्याबाबत 
  

(२६)  ६०८२ (०६-०४-२०२०).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.रािेश पाटील (बोईसर) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वसई-पवरार उप पवभागाचा सवांग्रगण पवकास करण्यासाठी िपान इीं्रनॅशनल को. 
ऑपरेशन एिन्सी (िेायसीए) कडुन  ीघगमु तीचे किग  घेण्याचा प्रस्ताव  वसई-पवरार 
महानगरपाभलकेच्या पवचारािीन ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स र पवचारािीन प्रस्तावावर महानगरपाभलकेने कोणता ननणगय घेतला ाहे व 
तद्नुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) व (२) वसई-पवरार उप प्र ेशात सवग समावेशक 
पायाभूत  सुपविा ननमागण करण्यासाठी बहृत ाराखडा िपान इीं्रनॅशनल को. ऑपरेशन 
एिन्सी (िेायसीए)  या सींस्थमेार्ग त ्याींच्या खचागने तयार करण्यास व किग ननिी उपलब्ि 
करुन  ेण्याच्या प्रस्तावास वसई पवरार शहर महानगरपाभलकेच्या सवग सािारण सभेत सन 
२०१४ मध्ये मींिुरी ठ ली ाहे ही वस्तुजस्थती ाहे.  
   तथापप, महाराषर महानगरपाभलका अग्रिननयम कलम १०९ अन्वये स र प्रस्ताव शासनास 
सा र लाला असता सद्यजस्थतीत वसई पवरार शहर महानगरपाभलका के्षत्रात सुरू असलेल्या 
िल वाहतकु प्रकल्प, बुले् रेन प्रकल्प, नपवन पाणी पुरवठा योिना इ्या ीची काम े सुरू 
असताना िपान इीं्रनॅशनल को. ऑपरेशन एिन्सी (िेायसीए)  अथग सहाय्यक पुवग 
अ्यासाींची ावश्यकतेबाबत सपवस्तर अहवाल सा र करण्याच्या सूचना यापूवीच वसई पवरार 
शहर महानगरपाभलका याींना  ेण्यात ाल्या ाहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

वसई-ववरार महानगरपाशलिा के्षत्रात खेळाांच्या मैदानासाठी आरक्षक्षत असलेल्या 
िागाांवर मोठ्या प्रमाणावर अततक्रमणे झाली असल्याबाबत 

  

(२७)  ६१९१ (०५-०४-२०२०).   श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-पवरार महानगरपाभलका के्षत्रात वसई पवभागामध्ये ५०.६९ ्क्के, नालासोपारा 
पवभागामध्ये ७७.३७ ्क्के तर पवरार पवभागामध्ये ३०.४५ ्क्के खळेाींच्या मै ानासाठी राखीव 
असलेल्या भूखींडावर अनग्रिकृत इमारती ाणण अनतक्रमणे लाली असल्याची बाब माहे 
िानेवारी, २०२० च्या पठहल्या ाठवड्यात वा ्या  रम्यान नन शगनास ाली, हे खरे ाहे 
काय, 
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(२) असल्यास, राखीव भूखींडावर लालेल्या बाींिकामाींवर महानगरपाभलकेच े अग्रिकारी 
िाणीवपूवगक  लुगक्ष कररत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान 
नन शगनास ाली, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात ाली ाहे काय, चौकशीच े ननषकिग काय 
ाहेत व ्या अनुिींगान े राखीव भूखींडावर लालेली अनग्रिकृत बाींिकाम े ता्काळ ननषकाभसत 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) व (२) वसई पवरार शहर महानगरपाभलकेच्या 
अहवालानसुार ठ नाींक १५.०३.२००७ रोिी मींिुर लालेला प्रारुप पवकास ाराखड्यानुसार  
सद्यजस्थतीत मै ानासाठी राखीव भूखींडाची ारक्षणे एकूण १३८ ाहेत. तथापप, मै ानासाठी 
ारक्षक्षत असलेल्या ३७ भूखींडावर अनतक्रमणे / अनग्रिकृत बाींिकाम े ाहेत ही वस्तुजस्थती 
ाहे.  ्यापैकी ३४ भुखींडावरील अनतक्रमणे / अनग्रिकृत बाींिकाम े ही महानगरपाभलकेस 
ननयोिन प्रािीकरणाचे अग्रिकार प्राप्त होण्यापूवीची ाहेत.    
    उपरोक्तपैकी २९ अनतक्रमणे ह्वून भूखींड महानगरपाभलकेने ताब्यात घेतली ाहेत. एकूण 
५ भूखींड मै ान पवकसीत करण्यात ाली असून  ३ भुखींडावरील अनतक्रमणे ह्पवण्याची 
कायगवाही महानगरपाभलका स्तरावर सुरू असल्याचे कळपवले ाहे. तर २४ ारक्षक्षत भखूींडावर 
मै ाने पवकसीत करण्यात येत ाहेत.  
(३) उक्त प्रश्नाच्या अनुिींगान े मींिुर पवकास ाराखडा, ारक्षण व पवकास यातील 
तरतु ीनुसार शहर हद्दीतील ारक्षीत भूखींडावर अनतक्रमणे / अनग्रिकृत बाींिकामाींवर ावश्यक 
ती ननयमोचीत कायगवाही करण्याच्या सूचना ायुक्त, वसई पवरार शहर महानगरपाभलका याींना 
 ेण्यात ाल्या ाहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

धगरणी िामगाराांच्या घराांसाठी िाढलेल्या लॉटरीला स्तथधगती देण्यात आल्याबाबत 
  

(२८)  ८९७१ (२८-०५-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवव), श्री.अशभमन्य ुपवार 
(औसा), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाव) :  सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.मुख्यमींत्री याींच्या उपजस्थतीत ग्रगरणी कामगाराींच्या ३८९४ घराींसाठी ठ नाींक १ माचग, 
२०२० रोिी वा ्यासुमारास काढण्यात ालेल्या लॉ्रीला मा.उच्च न्यायालयाच्या ननयींत्रण 
सभमतीने स्थग्रगती ठ ल्याची बाब नन शगनास ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, सभमतीच्या ननयमाींचे म्हाडा व शासनाकडून पालन न लाल्यामळेु ग्रगरणी 
कामगाराींचे घराचे स्वप्न लाींबणीवर पडले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सभमतीच्या कोण्या ननयमाींचा भींग लाल्यामुळे स र स्थग्रगती  ेण्यात ाली 
ाहे, 
(४) असल्यास, स र स्थग्रगती उठपवण्यात येऊन ग्रगरणी कामगाराींना घराींचे वा्प लवकरात 
लवकर होण्याच्या दृष्ीने म्हाडा व शासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. जितेंद्र आव्हाड (०९-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद शहरात िोरोना पॉणझदटव्ह रुगणाांची सांख्या वाढत असल्याबाबत 
  

(२९)  ९२४१ (२८-०५-२०२०).   श्री.प्रदीप िैस्त वाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबा  शहरात कोरोना पॉणलठ्व्ह रुग्णाींची सींख्या लपायवयाने वाढत ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेच्या ारोग्य पवभागात कोणतहेी प्रभशक्षण न घेतलेल्या 
अग्रिकारी व कमगचारी याींना रुग्ण शोिण्याच ेकाम  ेण्यात ाल्याचे नन शगनास ाले ाहे, हे 
ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाभलकेच्या कामावर प्रश्नग्रचन्ह उभे राहत असून शहरात वाढणाऱ्या 
कोरोना रुग्णाींची सींख्या लपपवण्याचा प्रकार सुरु ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी करुन िबाब ार असणाऱ्या सींबींग्रित अग्रिकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-१०-२०२०) : (१) हे खरे ाहे. 
(२) कोरोना बाग्रित रुग्ण शोि मोठहमेकररता ननयुक्त केलेले सवग अग्रिकारी, कमगचारी, ाशा 
वकग स व ाींगणवाडी कमगचारी भशक्षकवगागला औरींगाबा  महानगरपाभलकेने प्रभशक्षण ठ लेले 
असून, वेळोवेळी शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनाींनसुार कायगवाही करण्याबाबत सवग 
अग्रिकारी/ कमगचाऱ्याींना महानगरपाभलकेने अवगत केले ाहे, ही वस्तुजस्थती ाहे. 
(३) औरींगाबा  शहरातील कोरोना ािाराची लागण लालेल्या रुग्णाचे पॉणलठ्व्ह ररपो ग् प्राप्त 
लाल्यानींतर ्याबाबतचा अहवाल शासनास ननयभमत पाठपवण्यात येतो. 
•   तसेच कोरोनािस्त रुग्णाींची माठहती शासनाच्या पो ग्लवर ननयभमत भरण्यात येत असून, 
रुग्ण सींख्येबाबतची माठहती लपपवण्यात ाली नसल्याबाबत औरींगाबा  महानगरपाभलकेन े
कळपवले ाहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे महानगरपाशलिेने माजिवडा भागातील गलोबल इम्पॅक्ट हब येथे उभारलेल्या िोववड 
रुगणालयात वैद्यिीय अधधिाऱयाांची व पररचाररिाांची सांख्या वाढववण्याबाबत 

  

(३०)  ११४२२ (१०-०७-२०२०).   श्री.मोहन मत े(नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाभलकेन े शहरातील पवकासकाींच्या म तीन े माजिवडा भागातील ग्लोबल 
इम्पॅक्् हब येथे ता्पुर्या स्वरूपात एक हिार खा्ाींचे कोपवड रुग्णालय उभारले असून या 
रुग्णालयात ५०० खा्ा पवनाऑजक्सिन ाणण ५०० खा्ा ऑजक्सिनच्या पुरवठ्यासह उपलब्ि 
असून १०० खा्ाींचा अनत क्षता पवभाग, डायभलभसस सें्र, तपासणी प्रयोगशाळा अशा 
अद्ययावत सुपविा उपलब्ि असलेले रुग्णालय ठ नाींक १८ िून, २०२० रोिी वा ्या सुमारास 
लोकापगण करण्यात ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयात सुमारे १०० वैद्यकीय अग्रिकारी ाणण ३५० पररचाररकाींची 
ावश्यकता असतानाही केवळ ११ वैद्यकीय अग्रिकारी ाणण ४७ पररचाररका सद्यजस्थतीत 
कायगरत असल्यान ेकेवळ ४० करोना बाग्रित रुग्ण  ाखल करण्यात ाले ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, या रुग्णालयातील वैद्यकीय अग्रिकाऱ्याींची ाणण पररचाररकाींची सींख्या वाढवून 
स रहू रुग्णालय तातडीन े पूणग क्षमतेने कायागजन्वत करण्याबाबत शासनाकडून अद्यापपयतं 
कोणती कायगवाही करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) ठाण े महानगरपाभलकेन े मािीवाडा 
भागातील ग्लोबल इम्पॅक्् हब येथे ठ नाींक १८ िून, २०२० रोिी कोवीड -  १९ रुग्णालयाच े 
लोकापगण केले ाहे. 
   स र रुग्णालयात सद्यजस्थतीत १५५ पररचारीका व प्रसपवका कायगरत ाहेत. तसेच ६८ 
वैद्यकीय अग्रिकारी कायगरत ाहेत. ्याचप्रमाण ेया ठठकाणी इतर ावश्यक  कमगचारी  ेखील 
कायगरत ाहेत. स र रुग्णालयात िुल,ै २०२० अखेर पयतं ४३३ रुग्ण  ाखल होत.े 
    ठाण ेमहानगरपाभलकेच्या काभमगक पवभागाअींतगगत वैद्यकीय अग्रिकारी व पररचाररका याींची 
ता्पुर्या स्वरूपात भरती करण्यात येणार असल्याचे ठाणे महानगरपाभलकेने कळपवले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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नाशशि (ओझर) ववमानतळाच ेनामिरण स्तव.यशवांतराव चव्हाण ववमानतळ अस ेिरण्याबाबत 
  

(३१)  ११४२७ (१७-०९-२०२०).   श्री.ददलीपराव बनिर (तनफाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक (ओलर) येथ े भमग पवमान कारखाना हा महाराषर राज्याच े पठहले मुख्यमींत्री 
स्व.यशवींतराव चव्हाण याींच्या प्रय्नाने सुरु लाला ्यामुळे ्याींच्या या कायागचा गौरव म्हणून 
नाभशक पवमानतळास स्व.यशवींतराव चव्हाण पवमानतळ असे नामकरण करण्यात याव ेअशा 
प्रकारची मागणी मा.स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे माचग, २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान 
शासनाकड ेकेलेली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, नाभशक पवमानतळाच े स्व.यशवींतराव चव्हाण पवमानतळ अस े नामकरण 
करण्याबाबत शासनान े काय ननणगय घेतला ाहे व तद्नसुार कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ?  
  
श्री. उद्धव ठािरे (१५-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) ही बाब राज्य शासनाच्या अग्रिकार कके्षत येत नसल्यान े्याबाबत ठहीं सु्तान एरॉनॉठ्क्स 
भलभम्ेड (HAL) कडून अभभप्राय मागपवण्यात ाले ाहेत. ्याींनी स र प्रकरणी कें द्र 
शासनाच्या सींरक्षण मींत्रालयाशी सींपकग  करण्याचे अभभप्राय ठ ले असनू ्यानसुार प्रस्ताव सा र 
करण्याची कायगवाही सुरु करण्यात ाली ाहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर (जि.चांद्रपूर) शहरातील नागररिाांना तनयमीत पाणी पुरवठा होत नसल्याबाबत 
  

(३२)  ११५८९ (१७-०९-२०२०).   श्री.किशोर िोरगेवार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर (जि.चींद्रपूर) शहरातील नागररक महानगरपाभलकेला पाणी कर अ ा करत असताींनाही 
्याींना ननयमीत पाणी पूरवठा होत नसल्यान ेनागररकाींची पाण्यासाठी पायपीठ होत असल्याच े
माहे म,े २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील पाणी पूरवठा तातडीन े सुरळीत करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी ायुक्त, महानगरपाभलका याींच्याकड ेठ नाींक १९ मे, २०२० रोिी वा ्या 
सुमारास लालेल्या बैठकीत केली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, चौकशीत काय ाढळून ाले व 
स र मागणीच्या अनुिींगान ेकोणती कायगवाही करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (१२-१०-२०२०) : (१) व (२) स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ठ नाींक १९/०५/२०२० 
रोिीच्या बैठकीत, शहराच्या काींही भागात अननयभमतपणे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याकड ेलक्ष वेिले 
होते, हे खरे ाहे.   
(३) व (४) चींद्रपूर शहराची पाणीपरुवठा योिना सन १९७६-७७ मिील असून, ती अनतशय िुनी 
ाहे. यात ावश्यकतेप्रमाणे पाणीपवतरण व्यवस्था नाही, ही वस्तुजस्थती ाहे. 
     चींद्रपूर शहराला सद्य:जस्थतीत िरण ाणण न ीतील पाण्याद्वारे एकूण ४० एम.एल.डी. 
इतका पाणीपुरवठा होत असून, शहरात ज्या भागात पाण्याची पाईपलाईन नाही, अशा भागात 
२८ कुपनभलका व ७२० हातपींप व ८ ा्ँकरद्वारे िवळपास १.०० एम.एल.डी. पाणीपुरवठा केला 
िातो. 
     चाल ू विागत उन्हाळ्याच्या कालाविीत शहरात पाणीपुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी, 
महापाभलकेन,े ठ्लु पींप िप्त करणे, ज्या ठठकाणी पाईपलाईन नाही, अशा भागात १४५ 
प्लास््ीकच्या पाण्याच्या ्ाक्या लावल्या ाहेत. 
     शहराचे वाढते नागररकीकरण ाणण िुना् पाणीपुरवठा योिना या पाश्वगभूमीवर, 
शहरासाठी “अमतृ योिनेमिून” पाणीपुरवठा पवतरण व्यवस्थेची ावश्यक काम े सुरु ाहेत. 
ातापयतं योिनेच्या उठद्दष्ाच्या ७४ ्क्के इतकी काम ेपूणग लाली असून, माचग, २०२१ पयतं 
स रहू योिनतेील सवग कामे पूणग करण्याचा कालाविी ननश्चीत करण्यात ालेला ाहे. 
  

___________ 
  
जिांतूर-येलदरी (ता.जिांतूर, जि.परभणी) रस्तत्यावरील साखरतळा ते भगवानबाबा नगर पयांतच्या 

िुन्या रस्तत्यावर डाांबरीिरण न िरता िच टािण्यात आल्याबाबत 
  

(३३)  ११६४१ (१७-०९-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिांतूर) :  सन्माननीय 
साववितनि बाांधिाम (साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) जिींतूर (जि.परभणी) तालुक्यातील जिींतूर-येल री रस््यावरील साखरतळा ते भगवानबाबा 
नगर पयतंच्या ४ कक.मी.िुन्या रस््यावर डाींबरीकरण न करता कच ्ाकण्यात ाले असल्याच े
माहे िनू, २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, जिींतूर येथील सावगिननक बाींिकाम पवभागाच्या अनागों ी कारभारामुळे स र 
रस््यावर कच ्ाकण्यामागच्या कारणाचे स्पष्ीकरणही पवभागाकडून भमळत नसल्याच े
नन शगनास येत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, चौकशीत काय ाढळुन ाले व 
तद्नुसार  ोिीींवर कारवाई करून स र रस््याच ेकाम  िे ार करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. अशोिराव चव्हाण (१४-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     स र रस््यावरील साखरतळा ते भगवानबाबा नगर काम जिींतूर शहरात येत असून 
कक.मी. ६९/६०० त े७०/७०० या साखळी क्रमाींकाअींतगगत असून प्रश्नात नमू  ४.०० कक.मी.ऐविी 
प्र्यक्षात एकूण लाींबी १.१० कक.मी. ाहे. प्रश्नािीन रस््यावर  साखरतळा ते भगवानबाबा 
नगरपयतंच्या साखळी क्र. ६९/६०० त े७०/७०० या १.१० कक.मी. लाींबीपैकी ७०/२०० ते ७०/७०० 
्या ०.५० कक.मी. लाींबीत अीं ािपत्रकीय तरतु ीनुसार डाींबरीकरण करण्यात ाले ाहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     स्पष्ीकरण मागपवण्यात ाल्याच ेाढळून ालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र सुवणव ियांती नगोरत्थान या अशभयानाांतगवत िळगाव शहरातील मुलभतू 
सोयीसुववधाांसाठी रू १०० िोटी तनधी मांिूर िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३४)  ११७४९ (१७-०९-२०२०).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय 
नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर सुवणग ियींती नगोर्थान या अभभयानाींतगगत िळगाव शहरातील मुलभूत 
सोयीसुपविाींसाठी रू १०० को्ी ननिी मींिूर करण्यात ाला असनू ्यास स्थग्रगती  ेण्यात 
ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स र ननिीतून ४२ को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव मींिूर करण्यात ाला असून ्यास 
प्रशासकीय मान्यता भमळाली असनू ्या कामाची ननपव ा प्रकक्रया काढण्यात ाली ाहे,  हे ही 
खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, चौकशीत काय ाढळून ाले व 
्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) • महाराषर सुवणग ियींती नगरो्थान महाभभयानाींतगगत 
िळगाव शहरासाठी मुलभतू सोयी सुपविाींसाठी असणाऱ्या प्रकल्पाींकररता अीं ाजित रु. १०० 
को्ीच्या प्रस्तावास त्वतः मान्यता  ेण्यात ाली होती. 
• तद्नींतर महाराषर सुवणग ियींती नगरो्थान महाभभयानाींतगगत िळगाव शहराच्या रु. ४१.९५ 
को्ी ककीं मतीच्या रस्ते पवकास प्रकल्पास ठ नाींक ०१.०८.२०१९ रोिीच्या शासन ननणगयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता  ेण्यात ालेली ाहे.   
• नगर पवकास पवभागाींतगगत पवपवि पवकास कामाींच्या प्रकल्पाींना ठ नाींक ०५.१२.२०१९ पयतं 
कायाग ेश  ेण्यात ालेले नाहीत अशा प्रकल्पाींना ठ नाींक ०५.१२.२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये 
स्थग्रगती  ेण्यात ालेली होती. 
• मात्र ठ नाींक ३१.०३.२०२० रोिीच्या पत्रान्वये स र स्थग्रगती उठपवण्यात ालेली ाहे.  
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(२), (३) व (४) • महाराषर सुवणग ियींती नगरो्थान महाभभयानाींतगगत िळगाव शहराच्या रु. 
४१.९५ को्ी ककीं मतीच्या रस्त े पवकास प्रकल्पास ठ नाींक ०१.०८.२०१९ रोिीच्या शासन 
ननणगयान्वये प्रशासकीय मान्यता  ेण्यात ाली ाहे. 
• स र प्रकल्पाची कायागन्वयन यींत्रणा सावगिननक बाींिकाम पवभाग ाहे.  
• स र प्रकल्पाची ननपव ा प्रकक्रया पूणग लाली असून ननपव ा स्वीकृती प्रस्ताव मुख्य अभभयींता, 
सावगिननक बाींिकाम पवभाग, नाभशक याींच्याकडून शासन स्तरावर सावगिननक बाींिकाम 
पवभागाकड ेमींिूरीसाठी पाठपवण्यात ाला ाहे. 
• पव्त पवभागाच्या ठ नाींक ४ म,े २०२० रोिीच्या शासन ननणगयान्वये कोपवड-१९ या 
सींसगगिन्य रोगामळेु उद्भवलेल्या अथगव्यवस्थेवरील पररणामामुळे पढुील ा ेशापयतं कायाग ेश 
 ेऊ नयेत अशा सचूना सवग पवभागाींना  ेण्यात ालेल्या ाहेत. 

___________ 
  

िशेळी (जि.ठाणे) पररसरातील एिा गरोदर मदहलेला दसुऱया 
मदहलेचा ररपोटव देण्यात आल्याबाबत 

  

(३५)  ११८०० (१७-०९-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कशेळी (जि.ठाणे) पररसरातील एका ९ मठहन्याच्या गरो र मठहलेला ठाण े
महानगरपाभलकेच्या छत्रपती भशवािी महाराि रुग्णालय ाणण भसपवल हॉजस्प्लच्या चुकीमुळे 
मनस्ताप सहन करावा लागला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स र गरो र मठहलेचा ररपो ग् न  ेता ाडनाव समान असल्यान े  सुऱ्या 
मठहलेचा ररपो ग्  ेण्यात ाल्यान ेहा लालेला प्रकार अनतशय गींभीर असून या प्रकरणी  ोिी 
असलेल्याींवर कारवाई करण्याची मागणी नातेवाइकाींकडून करण्यात ाली ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, स र मागणीनुसार महानगरपाभलका प्रशासनाकडून चौकशी करण्यात ाली ाहे 
काय, चौकशीनूसार कारवाई करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) ठाणे महानगरपाभलकेच्या अहवालावरुन 
नाम सािम्यागमुळे मठहला रुग्णाचा अहवाल  सुऱ्या मठहलेस  ेण्यात ाल्याची बाब सकृत शगनी 
नन शगनास येत.े  
      स र प्रकारच्या घ्ना भपवषयात घडु नये याबाबत ायकु्त, ठाणे महानगरपाभलका 
याींना शासन पत्राव् ारे नन ेश  ेण्यात ाले ाहेत. तसेच तद्निुींगाने सावगिननक ारोग्य 
पवभाग याींना ्याींच्या अग्रिनस्त असणाऱ्या वैद्यकीय अग्रिकाऱ्याींना ावश्यक सूचना  ेण्यास 
कळपवण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शभवांडी महानगरपाशलिा (जि.ठाणे) के्षत्रातील नाले व गटार सफाईत झालेला गैरव्यवहार 

  

(३६)  ११८८७ (१०-०७-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भभवींडी शहर (जि.ठाण)े पररसरात पावसाचे पाणी साच ू नये याकररता महानगरपाभलका 
प्रशासनाने शहरातील १ ते ५ प्रभाग कायगके्षत्रातील ग्ार व नालेसर्ाई करण्यासाठी िवळपास 
१ को्ी ५८ लाख ३२ हिार ५४३ रूपयाींचा ठेका पवपवि खािगी ठेके ार कीं पनीींना ठ ला ाहे, 
हे खरे ाहे काय, 
(२)  असल्यास, स रहू ठेके ार कीं पन्याींनी कोण्याच प्रकारची नाले व ग्ार सर्ाई न करता 
महानगरपाभलकेचे बाींिकाम अग्रिकारी, ारोग्य पवभाग अग्रिकारी व प्रभाग अग्रिकाऱ्याींच्या 
सींगनमताने ही सर्ाई केवळ काग ोपत्री  ाखवून ठेक्याची  ेयके सा र केली, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, शहरातील नाल्याींची व ग्ाराींची योग्य ती सर्ाई न लाल्यान ेमाहे िनु, २०२० 
मध्ये लालेल्या पठहल्याच पावसात तीनब्ती, पद्मानगर,  रगाह रोड, शाींतीनगर अशा पवपवि 
भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून पूरिन्य पररजस्थती ननमागण होवून नागररकाींना अनके 
अडचणीींचा सामना करावा लागला, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपाभलकेन ेशहरातील नाले व ग्ाराींची सर्ाई करण्याचे ककती रक्कमाींचे 
ठेके कोणकोण्या ठेके ाराींना ठ ले होते व ्यापकैी स रहू कीं त्रा् ाराींना ककती रक्कम अ ा 
करण्यात ाली ाहे, 
(५) असल्यास, कोणतीही नालेसर्ाई व ग्ाराींची सर्ाई न करता  ेयके सा र करणाऱ्या ाणण 
िनतेची व शासनाची र्सवणूक करणाऱ्या ठेके ाराींवर र्ौि ारी कारवाई करावी व ्याींना 
काळ्या या ीत ्ाकावे असे ा ेश महानगरपाभलका ायुक्ताींनी माहे िून, २०२० मध्ये वा ्या 
 रम्यान ठ ले होत,े हे ही खरे ाहे काय, 
(६) असल्यास, ्यानुिींगाने या प्रकरणी कोणती कायगवाही करण्यात ाली व ्याचा तपशील 
काय ाहे, तसेच स रहू कायगवाही केव्हापयतं करण्यात येणार ाहे, 
(७) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०८-१०-२०२०) : (१) भभवींडी ननिामपूर शहर महानगर पाभलकेच्या 
कायगके्षत्रातील नाले सर्ाई करुन घेणेकामी बाींिकाम पवभागाकडून रुपये १,५७,३३,१६१/- चा 
ठेका  ेण्यात ाला ाहे.   
     भभवींडी ननिामपूर शहर महानगरपाभलकेच्या ारोग्य पवभागान ेग्ार सर्ाईची कामे ठेका 
पध् तीने न  ेता थे् मिूर मेहनताना त्वावर  ेण्यात येतात.  
     स र ग्ार सर्ाई कामासाठी रुपये ४१,८१,४००/- रक्कमचेी ाग्रथगक तरतू  भभवींडी-
ननिामपूर शहर महानरपाभलकेने केली ाहे.  
(२) हे खरे नाही.  
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     तथापप, ग्ार सर्ाईच्या लालेल्या कामाींची  ेयके सा र केल्याची बाब भभवींडी ननिामपूर 
महानगरपाभलकेने कळपवली ाहे.  
(३) भभवींडी शहरात माहे िून,  २०२० चा पठहल्या पावसात कोठेही मोठ्या प्रमाणाींवर पाणी 
सींचय होवून पूरिन्य पररजस्थती ननमागण लालेली नसनू नागरीकाींना कोण्याही अडचणीचा 
सामना करावा लागलेला नाही. तसेच पूरिन्य पररजस्थती उद्भवल्यास महानगरपाभलकेमार्ग त 
तातडीन े उपाययोिना करण्यात येत असल्याच े भभवींडी ननिामपरू शहर महानगरपाभलकेन े 
कळपवले ाहे. 
(४) अ) भभवींडी ननिामपूर शहर महानगरपाभलका के्षत्रातील बाींिकाम पवभागाकडील नालेसर्ाईचा 
तपभशल खालीलप्रमाणे ाहे.: 

प्र.स.क्र. बाींिकाम पवभागाकडील नालेसर्ाई 

ठेके ाराचे नाींव व प्ता 
ठेका रक्कम 

 

अ ा केलेली  ेयक 

रक्कम 

१ म.ेला.पी.ॲण्ड कीं . उल्हासनगर ३५,२१,३३८/ -- 

२ मे.बुबेरे ॲण्ड असो.भभवींडी ३४,९१,९५८/- -- 

३ मे.सागर कन्स््. भभवींडी २४,४८,००४/- -- 

४ मे.बुबेरे ॲण्ड असो.भभवींडी ३१,९६,६९३/- -- 

५ मे.सागर कन्स््. भभवींडी ३०,७५,१६८/- -- 

एकूण रक्कम रु. १,५७,३३,१६१/- -- 

     कोण्याही ठेके ार/कीं पनीस ाितागायत नाले सर्ाईबाबतच्या कामाचे  ेयक अ ा करण्यात 

ालेले नाही. 
ब) भभवींडी ननिामपूर शहर महानगरपाभलका के्षत्रातील ग्ार सर्ाईचा तपशील खालीलप्रमाणे ाहे : 

         स र ग्र सर्ाईची  कामे ही ठेका पध् तीने करण्यात येत नाही. तथापप,  प्रभाग स्तरावर 
ावश्यकतेनुसार थे् मिूर मेहनताना त्वावर पावसाळापुवी ग्ार सर्ाई केली िाते. 
प्रभाग सभमती क्र. मींिुर अीं ािपत्रकीय रक्कम लेखा पवभागाकड ेसा र केलेली   ेयके 

१ ९,०९,०००/- ६,८१,१४४/- 

२ ९,०९,०००/- ७,५६,८९४/- 

३ ९,०९,०००/- ८,०४,१६२/- 

४ ७,२७,२००/- ६,९२,६५८/- 

५ ७,२७,२००/- ४,९६,९२०/- 

एकूण रक्कम ४१,८१,०००/- ३४,३१,७७८/- 

        ग्ार सर्ाईचे कामाकरीता रुपये ४१,८१,८०० इतकी अीं ािपत्रकीय रक्कम मींिूर करण्यात 

ाली होती. स र मींिुर रक्कमेपैकी रुपये ३४,३१,७७८/- ची  ेयके लेखा पवभागाकड ेसा र करण्यात 

ाली ाहे. तसेच मिुर मेहनताना त्वावर उपलब्ि काम करुन लालेल्या मिूराींना द्यावयाच्या 
रक्कमेपैकी रुपये २४,५४,३००/- एवढी रक्कम अिीम म्हणून  ेण्यात ालेली ाहे. 
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(५) हे खरे नाही. 
(६) व (७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

श्री साईबाबा सांस्तथान शशडी (ता.राहाता, जि.अहमदनगर) येथील मयत  
िमवचाऱयाांच्या पाल्याांना अनुिां पातत्वावर तनयुक्ती देण्याबाबत 

  

(३७)  १२३३१ (१९-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) श्री.साईबाबा सींस्थान भशडी (ता.राहाता, जि.अहम नगर) येथ े सेवेमध्ये असताना मयत 
लालेल्या कमगचाऱ्याींच्या मुलाींना अनुकीं पा त्वावर सींस्थानच्या सवेेत सामावून घेण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सींस्थान व्यवस्थापनाने माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा ्या रम्यान पाठपवला असता, 
स र प्रस्तावात शासनाने काही त्रु् ी काढल्या असून स र त्रु्ीची पतूगता करुन सिुारीत प्रस्ताव 
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये व ठ नाींक ८ रे्ब्रुवारी, २०२० रोिी वा ्यासुमारास सा र करण्यात 
ालेला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी तेथील लोकप्रनतननिीनी मा.मुख्यमींत्री तसेच सग्रचव, पविी व न्याय 
पवभाग याींच्याकड े ठ नाींक ५ माचग, २०२० रोिी वा ्यासुमारास ननवे न  ेऊन प्रस्तावास 
मान्यता  ेण्याबाबत पवनींती केली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, स र प्रस्तावावर ननणगय घेण्यास पवलींब होत असल्यामुळे मयत कमगचाऱ्याींच्या 
पाल्याींची उपासमार होत असल्याने स र प्रस्तावास मान्यता  ेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. उद्धव ठािरे (०५-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे ाहे. 
(२) होय, हे खरे ाहे. 
(३) पवग्रि व न्याय पवभाग, शासन ननणगय क्रमाींक सासींपव१०१९/८१३/प्र.क्र.१५३/कायाग.१६, ठ नाींक 
२७/८/२०२० रोिीच्या शासन ननणगयान्वये श्री साईबाबा सींस्थान, भशडी येथील अग्रिकारी/कमगचा-
याींच्या वारसाींसाठी अनकुीं पा त्वावर ननयुक्ती बाबतच्या ननयमावलीस मान्यता  ेण्यात ालेली 
ाहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अहमदनगर शहरातील मांिूर असलेली नगरोत्थान योिनेतील रस्तत्याांची िामे पूणव िरण्याबाबत 
  

(३८)  १२३३३ (२०-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अहम नगर शहरातील तारकपूर ते सिेपुरा, एस्ी वकग शॉप व उपनगरातील ्ीव्ही सें्र त े
भभस्तबाग महल पयतं मींिूर असलेली नगरो्थान योिनतेील व्यािाच्या रक्कमेतून प्रस्तापवत 
असलेली कोयवयविी रुपयाींची रस््याची कामे कायागरींभ ा ेश  ेऊनही प्रलींबबत असल्याची बाब 
माहे एपप्रल, २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान नन शगनास ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स र कामे लवकरात लवकर न केल्यास या कामासाठीचा ननिी परत िाण्याची 
शक्यता ननमागण लाली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ्ीव्ही सें्र येथ े कामासाठी रस््यावरील पाण्याच्या वाठहन्या ह्पवण्यासाठी 
अीं ािपत्रकात तरतू  नसल्यान े ही कामे कशी करावयाची असा प्रश्न ननमागण लाला असून, 
रस्ता खो नू ठेवल्यान ेलोकाींच्या व व्यावसायीकाींच्या मागागत अडथळा ननमागण लाला ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, चौकशीचे ननषकिग काय ाहेत 
व ्यानुसार स रची रस््याींची काम े पूणग करण्याच्या दृष्ीन े तसेच ्यासाठीचा ननिी परत 
िाऊ नये याकररता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) उपरोक्त नमू  भागातील काही ठठकाणच्या 
रस््याबाबत मा. न्यायालयात  ावे प्रलींबबत ाहेत व काही ठठकाणच्या िलवाठहन्या 
स्थलाींतरीत करावयाच्या कामाची ननपव ा प्रभसध्  केली ाहे. उवगरीत ठठकाणचे काम 
प्रगतीपथावर ाहे. 
(२) महाराषर सुवणगियींती नगरो्थान महाभभयान (राज्यस्तर व जिल्हास्तर) या अभभयानाींतगगत 
भमळालेले अनु ान बॅंकेत ठेवल्यामुळे अहम नगर महापाभलकेस भमळालेल्या व्यािाच्या 
रकमेतून ही कामे मींिूर केलेली ाहेत. सन २०१५-१६ ते २०१८-१९  रम्यान पवतरीत केलेला 
ननिी खचग करण्यास ठ नाींक ३१.०३.२०२१ पयतं मु तवाढ  ेण्यात ाली ाहे. ्यामुळे 
सद्यजस्थतीत ननिी परत िाण्याची शक्यता नाही.  
(३), (४) व (५) ्ीव्ही सें्र येथील काही ठठकाणी रस््यावरील पाण्याच्या वाठहन्या 
ह्पवण्यासाठी अहम नगर महानगरपाभलकेच्या अथगसींकल्पात “वाढीव हद्दीत पाईपलाईन ्ाकण”े 
या लेखाशीिागखालील तरतू ीमिनू काम करण्यासाठी ननपव ा मागपवण्यात ाली ाहे व 
व्यावसानयकाींच्या  कुानाींसमोर मुरुम ्ाकून येण्यािाण्याचा अडथळा  रू केला ाहे. 

___________ 
  

पनवेल महानगरपाशलिेच्या शाळाांचे ISO मानाांिन रद्द झाल्याबाबत 
  

(३९)  १२४३७ (१९-०९-२०२०).   श्री.देवेंद्र भयुार (मोशी), श्री.राििुमार पटेल (मेळघाट), 
श्री.रईस शखे (शभवांडी पूवव) :   सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) पनवेल महानगरपाभलकेच्या शाळाींच ेISO मानाींकन रद्द लाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, शाळाींच ेमानाींकन रद्द होण्यामागची कारणे काय ाहेत, तसेच म ुत सींपूनही 
 िाग न राखल्याबाबत शासनाने चौकशी केली ाहे काय, चौकशीनूसार  ोिीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ?  
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) व (२) पनवेल महानगरपाभलकेच्या ११ प्राथभमक शाळा 
ाहेत. स र प्राथभमक शाळेच े खािगी सींस्थेकडून बठहस्थ यींत्रणेमार्ग त ISO मानाींकन 
गुणव्ता मुल्यमापन करण्यात ाले ाहे.   
     स र मुल्यमापन करणाऱ्या सींस्थेकडून ११ प्राथभमक शाळाींपैकी ९ प्राथभमक शाळाींना 
ISO मानाींकन प्रमाणपत्र ठ नाींक १४.०८.२०१८ रोिी प्राप्त लाले ाहे.  
     स र शाळाींच े गुणव्ता मलु्यमापन ऑगस््, २०२० मध्ये करण्याचे ननयोिन होते. 
तथापप, कोवीड साथीच्या प्रा भुागवामुळे शाळा बीं  असल्याने स र शाळाींचे ISO मानाींकन 
गुणव्ता मुल्यमापन करणे शक्य लाले नाही. तथापप, महानगरपाभलकेच्या शाळा सुरु 
लाल्यानींतर स र शाळाींचे मुल्यमापन करणार असल्याची बाब पनवेल महानगरपाभलकेन े
कळवली ाहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्रातील,त्रबलोली - िोंडलवाडी धमावबाद कि.मी. २९/४०० त े४३/००० या 
महत्वपूणव रस्तत्याच्या िामाबाबत 

(४०)  १२६१८ (१७-०७-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय साववितनि बाांधिाम 
(साववितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाीं ेड जिल्रातील, बबलोली-कोंडलवाडी-िमागबा  कक.मी. २९/४०० त े ४३/००० या ( ोन 
राज्याींना िोडणाऱ्या) मह्वपूणग रस््याचे काम कें द्रीय मागग ननिी अींतगगत माहे रे्ब्रुवारी, २०१८ 
मध्ये वा ्या रम्यान पूणग  लाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या १३ कक.मी. लाींबीच्या कामाींसाठी कें द्रीय मागग ननिी (सी.ार.एर्.) अींतगगत 
प्रनत कक.मी.१ को्ी रुपयेप्रमाण े१३ को्ी रुपये खचग करण्यात ाले व या कामाच ेकीं त्रा् ार 
मे.िी.िी.कीं स्रक्शन करखेली हे होते, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, मे.िी.िी. कीं स्रक्शन या कीं त्रा् ारान े स रच े काम अनतशय ननकृषठ  िागच े
केल्यामुळे अल्पाविीतच या कामाची  रुवस्था लाली परींत ु बाींिकाम पवभागान े  ोि ानय्व 
कालाविीत (डी.एल.पी.) सींबींिीत कीं त्रा् ाराकडून हे काम पून्हा करून घेणे अपेक्षक्षत असताींना 
अद्यापपयतं कोणतीही कायगवाही केल्याच ेनन शगनास ाले नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींिीत कीं त्रा् ाराच्या पवरोिात यापुवी सुध् ा अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी 
पवभागाकड े प्राप्त लाल्या ाहेत तसेच वतगमानपत्रात अनके बातम्या / स्थाननकाींच्या अनेक 
तक्रारी होऊनसुध् ा कायगकारी अभभयींता/अग्रिक्षक अभभयींता वा त्सम अग्रिकारी या प्रकरणात 
 लुगक्ष करीत असुन स र कीं त्रा् ाराशी ठहतसींबींि िोपासून ्यास पाठीशी घालण्याचा प्रय्न 
करीत ाहेत, हे ही खरे ाहे काय, 
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(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, चौकशीत काय ाढळुन ाले व 
्यानुिींगान े सींबींिीत कीं त्रा् ारावर व  ोिी अग्रिका-याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
 ोि ानय्व कालाविी सींपण्यापुवी रस््याची पूनबांिणी ्याच कीं त्रा् ाराकडून करून घेण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१४-१०-२०२०) : (१) होय. हे खरे ाहे. 
(२) अींशत: खरे ाहे. 
     एकूण १४.०० कक.मी. मींिरू लाींबीपकैी अन्य योिनेतून काम लाल्यामळेु, तसेच  ोि 
ननवारण कालाविीतील लाींबी असल्यामुळे ८.८०० कक.मी. लाींबी वगळण्यात ाली व उवगरीत 
५.२०० कक.मी. लाींबीत प्र्यक्षात काम िी िी कन्स्रक्शन्स, करखेली याींच्याकडून करण्यात 
ाले ाहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही.                                                
(५) प्रश्नािीन काम गुणव्तापूणग असल्यामुळे चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. तसेच, 
 ोि ानय्व कालाविीत कीं त्रा् ाराकडून खड्ड ेभरून घेण्यात ाले ाहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शसडिो मधील िमवचाऱयाांनी सोसायटी स्तथापन िरण्यासाठी शमळालेल्या 
भूखांडाचा गैरवापर िेल्याबाबत  

(४१)  १२६८२ (१६-०७-२०२०).   श्री.महेश चौघलेु (शभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसडकोमिील तीस कमगचारी एकबत्रत येऊन मे. स्नेहपुषप को. ऑ. हौ. सोसाय्ी स्थापन 
करून या सींस्थेच्या माध्यमातून भसडकोकड ेभूखींडासाठी अिग करून नेरळ सेक््र ४० येथील ९ 
व १० क्रमाींकाचा भूखींड केवळ ननवासी वापरासाठी  ेण्यात ाला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, प्र्यक्षात हा भूखींड पवकासकाला  ेण्यासाठी बनाव् काग पत्र ेतयार करून ती 
भसडकोकड े सा र करून व ्याची कल्पना त्कालीन भसडको अग्रिकारी याींना असतानाही 
्याकड े लुगक्ष करून भखूींडाचे वा्प केले असनू ्यामध्ये प्रास्तापवत गहृननमागण सोसाय्ीमध्ये 
प ाग्रिकारी व कमगचारी याींचा समावेश असून केवळ भसडको कमगचारी याींच्यासाठी ही 
गहृननमागण सोसाय्ी बनवली असतानाही ्यामध्ये पवकासकाला सभास  म्हणून घेण्यात ाले, 
हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, स र भूखींड मींिूर केल्यानींतर भरावयाची रुपये ७३ लक्ष रक्कम  ेखील 
पवकासकान े भसडकोला भरली होती ्याकररता बनाव् काग पत्र े भसडकोला सा र केले होत े
्याद्वारे भूखींडाचा पूणगपणे ताबा ननयमबा्य पद्धतीने खािगी पवकासकाला  ेण्यात ाला व 
्यावर वाणणज्य व ननवासी वापराचे बाींिकाम उभारले असताना भसडको अग्रिकाऱ्याींनी उक्त 
प्रकरणी िाणीवपूवगक  लुगक्ष केले, हे ही खरे ाहे काय, 
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(४) असल्यास, या सींपूणग प्रकरणाची चौकशी करण्यात ाली ाहे काय, चौकशीत काय 
ाढळून ाले व ्यानुसार कोणती कारवाई करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे ाहे. 
     भसडकोच्या ३२ कमगचा-याींकररता नेरुळ येथील सेक््र-४० मिील भखूींड क्र.९ व १० हा म.े 
स्नेहपुषप को. ऑ.हौ. सोसाय्ीला ठ . २०.०५.१९९४ रोिी इरा ापत्र  ेण्यात ाला ाहे. स र 
सींस्थेने रु.७३.७९ लाख रुपयाींचा भरणा केल्यानींतर उक्त भूखींडाींचा ठ .१८.०२.२००२ रोिी 
भाडपेट्टा करारनामा करण्यात ाला ाहे. 
     तथापप, त्कालीन वसाहत पवभागातील कमगचारी/अग्रिका-याींनी भसडको कमगचारी 
नसलेल्या बा्य त्रयस्थ व्यक्ती श्री.हररश नागिी छेडा याींना सोसाय्ीच ेअनतररक्त सभास  
केले. तद्नींतर स र भखुींड पवकासक मे. शहा ऍण्ड छेडा होम्स प्रा. भल. याींना हस्ताींतररत 
करण्यात ाला. उक्त भखूींड हे ननव्वळ ननवासी प्रयोिनाकररता वा्प केलेला असताींना स र 
भूखींडावरील च्ईके्षत्र वाढवनू स र भुखींडाींचा ननवासी ऐविी ननवासी व वाणणज्य असा वापर 
मींिूर करण्यात ाला ाहे. 
(४) भसडकोच्या  क्षता पवभागान े चौकशीअींती  ोिी भसडको कमगचारी ाणण पवकासापवरुद्ध 
र्ौि ारी गुन्हा  ाखल करण्याची भशर्ारस केल्यानींतर सी.बी.डी. बेलापुर पोभलस स््ेशन येथे 
सी.ार. क्र.५० अन्वये र्ौि ारी गुन्हा ठ .११.०३.२०२० रोिी  ाखल करण्यात ाला ाहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथे उच्च न्यायालयाचे कफरत ेखांडपीठ होणेबाबत 
  

(४२)  १२७२५ (१९-०९-२०२०).   श्री.सुतनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्यात कर्रते खींडपीठ व्हाव ेअशी मागणी पुणे शहरातील वककलाींसह मा.लोकप्रनतननिीींनी 
माहे रे्ब्रुवारी, २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान केली, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ पुण्यात स्थापन करण्याच्या ठरावास ४२ विग 
होऊनही ्यावर अद्याप कोणताही ननणगय लालेला नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेयाबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. उद्धव ठािरे (०७-१०-२०२०) : (१). होय. 
(२) व (३). राज्यात उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरुपी खींडपीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव कें द्र 
शासनास मान्यतेसाठी पाठपवण्यापूवी ्यास राज्य पनुगरचना अग्रिननयम, १९५६ च्या कलम ५१ 
(२) नुसार उच्च न्यायालयाचे मा.मुख्य न्यायमूती याींची सहमती ावश्यक ाहे. 
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     राज्य मींबत्रमींडळाच्या ठ .१२/०५/२०१५ रोिीच्या बैठकीत कोल्हापूर येथे मा.उच्च 
न्यायालयाच ेकर्रते खींडपीठ स्थापन करण्यास मान्यता  ेण्यात यावी तसेच पुणे येथेही मुींबई 
उच्च न्यायालयाचे कर्रत े खींडपीठ (सककग ् बेंच) स्थापन करण्याबाबत सकारा्मक पवचार 
करण्यात यावा, असी भशर्ारस मा. मुख्य न्यायमुती, उच्च न्यायालय, मुींबई याींना करण्याचा 
ननणगय घेण्यात ाला. ्याप्रमाणे शासनाने ठ .१७/०७/२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये भशर्ारस केली 
ाहे. स र भशर्ारशीचा सकारा्मक पवचार करण्याची रे्रपवनींतीही ठ . २८/०२/२०१८ रोिीच्या 
शासन पत्रान्वये मा.मुख्य न्यायमतुी याींना करण्यात ाली ाहे. स र प्रकरणी ्वररत ननणगय 
होण्याकररता शासन पत्र, ठ .१९/०१/२०१९ अन्वये याबाबत बठैक ायोजित करण्याबाबत 
मा.मुख्य न्यायमुती, मुींबई उच्च न्यायालय याींना पवनींती करण्यात ाली असून शासन पत्र, 
पवग्रि व न्याय पवभाग, ठ .१९/०३/२०२० अन्वये स र पवनींतीकड े उच्च न्यायालय प्रशासनाच े
लक्ष वेिण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि शहरातील धोिादायि पुलाांच्या पनुबाांधणीबाबत 
  

(४३)  १२७३५ (०६-०८-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम) :   
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाभशक मिील नागररकाींसाठी िोका ायक ठरणा-या पलुाींच्या पुनबांिणीची तसेच 
न ीपात्रात अडथळे ननमागण करणारी बाींिकामे ह्पवण्याची मागणी मा. स्थाननक लोकप्रनतनीिी 
याींनी ननवे नाव् ारे माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा ्या  रम्यान  ायुक्त, महानगरपाभलका 
याींच्याकड ेकेली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, नाभशक शहरातील रामसेत,ू भमलीीं नगर पुल,  ों े पुल, सींभािी चौक येथील 
पुल, र्ॉरेस्् नसगरी पुल, ासाराम बापु पूल ाणण घारपुरे घा्ावरील भसध् ेश्वर मींठ र येथील 
पुलाींच्या पनुबांिणीसह गो ावरी न ीपात्रातील बींिारे ाणण बाींिकामे कशा पध् तीने चकुीची 
लालेली ाहेत याबाबत मेरी ाणण कें द्रीय िलसींप्ती ननयामक प्राग्रिकरण याींनी 
महानगरपाभलकेला अहवाल सा र केलेला ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, चौकशीत काय ाढळून ाले व 
्यानुसार या प्रकरणी महानगरपाभलका प्रशासनाकडून या पलुाींच्या पुनबांिणीबाबत कोणती 
कायगवाही करण्यात ाली वा येत ाहे तसेच िोका ायक पुलाींच्या पुनबािंणीकररता 
शासनस्तरावरुन ननिी उपलब्ि करुन ठ ला िाणार ाहे काय, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२९-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
     कें द्रीय िल व पवद्युत सींशोिन सींस्था, पुणे याींनी नाभशक शहरातील गो ावरी व नींठ नी 
न ीच्या सींभाव्य पुर पातळीचा अ्यास करुन अहवाल महानगरपाभलकेस सा र केला ाहे. 
यामध्ये मह्वाच ेमुदे्द खालीलप्रमाणे ाहेत. 



पव.स. १७ (39) 

 
• सींस्थेच्या अनमुानानुसार २५ विग व १०० विग वारींवारीतेसाठी काढण्यात ालेल्या मह्तम पुर 
पातळी ही लाभके्षत्र पवकास प्राग्रिकरणाने प्राप्त केलेल्या पातळीशी भमळ्यािुळ्या ाहेत. 
• गो ावरी व नींठ नी न ीपात्रात अजस्त्वातील सवग बाींिकाम ेअसताींना, 
• २५ विग वारींवारीतेच्या पुराच्या मह्तम पुर पातळीत अनकु्रमे ३.४० व १.४५ मी. इतकी वाढ 
होते. 
• १०० विग वारींवारीतेच्या पुराच्या मह्तम पुर पातळीत अनकु्रमे ४.२० व १.६३ मी. इतकी वाढ 
होते. 
• न ीचा प्रवाह सुरळीत होण्याच्या अनुिींगाने न ीपात्राच्या तळातील गाळ काढुन प्रवाह क्षमता 
वाढपवणे व न ीपात्रातील िुनी बाींिकाम ेिस ेकी बींिारे काढल्यानींतर, 
• २५ विग वारींवारीतेच्या पुराच्या मह्तम पुर पातळीत अनुक्रमे ३.३० व १.८६ मी. इतकी घ् 
होते. 
• १०० विग वारींवारीतेच्या पुराच्या मह्तम पुर पातळीत अनकु्रमे ३.८३ व २.२१ मी. इतकी घ् 
होते. 
(३) नाभशक महानगरपाभलकेन े नींठ नी व गो ावरी न ीची पुरपातळी कमी होण्याच्या दृष्ीन े
खालील प्रमाणे उपायोिना केल्या असल्याच ेकळपवले ाहे. 
• नींठ नी न ीवरील ०३ िुने बब्र्ीशकालीन खुले बींिारे काढण्यात ाले ाहेत. 
• गो ावरी न ीवरील होळकर पुल ते र्ोरेष् नसगरी पलु या ३.२ कक.मी. भागातील 
न ीपात्रातील गाळ काढण्याच्या कामाचा कायागरींभ ा ेश  ेण्यात ालेला ाहे. 
• होळकर पलुाखालील बींिारा काढून ्या ठठकाणी याींबत्रक पध् तीच े Automated Baloon 
Gates बसपवण्याच्या कामाचा कायागरींभ ा ेश  ेण्यात ालेला ाहे. 
• पुराच्या प्रवाहास अडथळा ठरणारे कााँक्री्ीकरण ननमुगलन करुन न ीपात्र पवस्तीणग करण्याच े
काम प्रगतीपथावर ाहे. 
• नाभशक शहराच्या सन २०१७ मध्ये मींिुर लालेल्या पवकास ाराखड्यामध्ये ननरीच्या 
भशर्ारशीनुसार ननळी व लाल पुररेिा के्षत्रामिील पवकास परवानगी  ेणेबाबत प्रनतबींग्रित के्षत्रात 
बाींिकामे ननबिंीत करण्यात ालेली ाहेत व मयाग ीत के्षत्रात अ्ी शतींसह ननयींबत्रत करण्यात 
ालेले ाहे. 
• सद्यजस्थतीत अजस्त्वातील िनुे पुल काढण्याबाबत कोणताही ननणगय लालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद (जि.औरांगाबाद) शहरातील िैववि िचराऱयाची शास्तत्रोक्त  
पध्दतीने ववल्हेवाट लावण्याबाबत  

  

(४४)  १२७७० (२०-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप िैस्त वाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबा  (जि.औरींगाबा ) शहरातील िैपवक कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीन े पवल्हेवा् 
लावण्यासाठी महानगरपाभलकेने वॉ्रिेस या कीं पनीची ननयुक्ती केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शहरात िागोिागी िैपवक कचरा ाढळून येत असनू नागररकाींच्या ारोग्यास 
िोका ननमागण लाला असल्याच ेनन शगनास येत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, चौकशीत काय ाढळुन ाले व 
तद्नुसार स र कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत व कचऱ्याची पवल्हेवा् लावण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 

  
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-१०-२०२०) : (१) हे खरे ाहे. 
(२) व (३) औरींगाबा  शहरात िागोिागी िैपवक कचरा ाढळून येत असल्याबाबतची 
कोणतीही लेखी तक्रार महानगरपाभलकेकड ेप्राप्त लालेली नाही. 
• मे.वॉ्र िेस प्रॉडक्यवस या कीं पनीमार्ग त शहरातील िैपवक कचरा गोळा करणे व ्याची 
शास्त्रोक्त पध् तीन ेपवल्हेवा् लावण्याची कायगवाही करण्यात येत असल्याच ेमहानगरपाभलकेन े
कळपवलेले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद (जि.औरांगाबाद) शहरातील िॅनॉट भागात ववदयुत  
पथददव्याांवर िेबलच ेिाळे ववखुरलेले असल्याबाबत 

  

(४५)  १२७७२ (२०-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप िैस्त वाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबा  (जि.औरींगाबा ) शहरातील कॅनॉ् भागात पव युत पथठ व्याींवर केबलच ेिाळे 
पवखुरलेले असल्याच ेनन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महानगरपाभलकेच्या अनतक्रमण ह्ाव पथकातील अग्रिकारी व 
कमगचारी याींनी १००% केबल काढल्याचा अहवाल सा र केला ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, चौकशीनसुार केबल न 
काढताच १००% केबल काढल्याचा अहवाल  ेणाऱ्या सींबींग्रित अग्रिकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) औरींगाबा  महानगरपाभलका के्षत्रातील 
पवद्युत पोलवरील इीं्रने्, केबल ठ्.व्ही.इ.बाबत अनग्रिकृतपणे ्ाकण्यात ालेले केबल 
काढून ्ाकण्याबाबत श्री.मकेुश भ् याींनी मा.उच्च न्यायालय औरींगाबा  येथे िनठहत याग्रचका 
 ाखल केली होती. 
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• स र िनठहत याग्रचकेमिील मा.उच्च न्यायालयाच्या ा ेशानुसार शहरातील पवद्युत 
पोलवरील अनग्रिकृतपणे ्ाकलेली सवग केबल महानगरपाभलकेच्या अनतक्रमण पवभागाकडून 
काढून ्ाकण्याची कायगवाही करण्यात ालेली ाहे. 
• ज्यावेळी औरींगाबा  शहरातील पवद्युत पोलवरील अनग्रिकृत केबल काढून ्ाकण्याची 
कायगवाही महानगरपाभलकेकडून केली िात,े ्यावेळी ्याबाबतचा अहवाल मा.उच्च न्यायालयास 
सा र करण्यात येत असल्याच ेऔरींगाबा  महानगरपाभलकेने कळपवलेले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद (जि.औरांगाबाद) महानगरपाशलिा के्षत्रातील अनेि शाळा व ञानानमांददरे खािगी 
सांस्तथाांना भाड ेतत्वावर देण्यात आल्याबाबत 

  

(४६)  १२८०३ (२०-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप िैस्त वाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबा  (जि.औरींगाबा ) महानगरपाभलका के्षत्रातील अनके शाळा व ज्ञानमींठ रे खािगी 
सींस्थाींना भाडते्वावर  ेण्यात ाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा ्या  रम्यान 
नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स र िागा अ्यींत कमी भाडते्वावर व मोठ्या कालाविीसाठी खािगी 
सींस्थाींना  ेण्यात ाल्यामुळे शासनाचे ाग्रथगक नकुसान लाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, स र प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली ाहे काय, चौकशीनुसार कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे ाहे. 
• औरींगाबा  महानगरपाभलकेच्या चार शालेय इमारती भाड ेत्वावर  ेण्यासाठी सन २०१५-१६ 
मध्ये ननपव ा मागपवण्यात ाल्या हो्या. 
• महानगरपाभलकेच्या चार शालेय इमारतीपकैी एक इमारत ननपव ा प्रकक्रया राबवून ननपव ेच्या 
उच्च  राने माभसक भाड ेरु.१,२९,०००/- प्रमाणे तीन विागसाठी भाड ेत्वावर  ेण्यात ाली. ही 
वस्तुजस्थती ाहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद (जि.औरांगाबाद) येथील शसद्धाथव उद्यानातील प्राणणसांग्रहालयाची  
मान्यता रद्द होण्याच्या मागाववर असल्याबाबत 

  

(४७)  १२८११ (२०-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप िैस्त वाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबा  (जि.औरींगाबा ) येथील भसद्धाथग उद्यानातील प्राणणसींिहालयातील प्राण्याींना 
पोिक वातावरण तयार करण्यासाठी प्राणणसींिहालय प्राग्रिकरणाने काही  रुुस््या सुचवून ्या 
पूणग करण्यासाठी १ विागची मु त ठ ली होती, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास प्राणणसींिहालय प्राग्रिकरणाने ठ लेल्या १ विागच्या मु तीमध्ये काम ेपूणग लाली 
नसल्याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०२० मध्ये वा ्या रम्यान नन शगनास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, काम े पूणग न लाल्याने भसद्धाथग उद्यानातील प्राणणसींिहालयाची मान्यता रद्द 
होण्याच्या मागागवर ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान े स र प्रकरणी चौकशी केली ाहे काय, चौकशीनुसार औरींगाबा  
येथील भसद्धाथग उद्यानातील प्राणणसींिहालयाची मान्यता रद्द होऊ न  ेण्यासाठी कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१४-१०-२०२०) : (१) हे खरे ाहे. 
(२) औरींगाबा  प्राणणसींिहालयाची काही कामे पूणग लालेली असून काही कामे प्रगती पथावर 
ाहेत. स र काम ेलवकरच पूणग करण्यात येतील, असे औरींगाबा  महानगरपाभलकेने कळपवले 
ाहे. 
(३) व (४) प्राणणसींिहालय प्राग्रिकरण, नवी ठ ल्ली याींनी सचुपवलेली काम े सुरु असून 
प्राणणसींिहालयाच ेमूल्यमापन करण्यासाठी व परवाना नतूनीकरणासाठी कें द्रीय प्राणणसींिहालय 
प्राग्रिकरण, नवी ठ ल्ली याींच्याकड ेऔरींगाबा  महानगरपाभलकेने प्रस्ताव सा र केलेला ाहे. 
• प्राणणसींिहालयाची परवानगी रद्द होणार नाही यासाठी महानगरपाभलका प्रय्नशील असल्याचे 
औरींगाबा  महानगरपाभलकेन ेकळपवलेले ाहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शभवांडी (जि.ठाणे) येथील धोिादायि इमारतीबाांबत 
  

(४८)  १३३१९ (१६-०७-२०२०).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव शशवािीनगर) :   सन्माननीय 
नगर वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भभवींडी (जि.ठाणे) येथे ७१८ मोडकळीस ालेल्या इमारती तर २१० अनतिोका ायक 
इमारती असल्याने या इमारतीींमध्ये राहणाऱ्या हिारो नागररकाींचा िीव िोक्यात ाल्याच े   
ठ नाींक २० िून, २०२० रोिी वा ्यासुमारास नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, भभवींडी मिील प्रभाग एक मध्ये ३६, प्रभाग  ोन मध्ये १५९, प्रभाग तीन मध्ये 
२०८, प्रभाग चारमध्ये २७८ तर प्रभाग पाच मध्ये २२१ इमारती मोडकळीस ाल्या असल्याचेही 
नन शगनास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, स र प्रकरणी शासनातरे् चौकशी केली ाहे काय, चौकशीत काय ाढळून 
ाले व ्यानसुार पुढे कोणती उपययोिना करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (०६-१०-२०२०) : (१) भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलका कायगके्षत्रात 
सद्यजस्थतीत एकूण १०३ इमारती अनतिोका ायक व ३०७ इमारती िोका ायक शे्रणीत 
असल्याची वस्तुजस्थती भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलकेनी कळपवली  ाहे.  
(२) भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलका याींनी कळपवल्यानुसार महानगरपाभलका 
कायगके्षत्रातील मोडकळीस ालेले इमारतीींची सींख्याननहाय तपभशल खालीलप्रमाण ेाहे:-  

प्रभाग सभमती अनतिोका ायक िोका ायक 
१ ७ ११ 
२ ९ १५० 
३ १० ९८ 
४ १५ २३ 
५ ६२ २५ 

(३) महानगरपाभलका के्षत्रातील मोडकळीस ालेल्या इमारतीींवर कायगवाही करण्यासाठी शासनान े
ठ नाींक ०५.११.२०१५ च्या पररपत्रकान्वये कायगपध् ती ननजश्चत केली ाहे. 
  तथापप, भभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपाभलका के्षत्रातील अनतिोका ायक व िोका ायक 
इमारतीींना नो्ीसा बिापवण्यात ाल्या ाहेत. ्यानुसार सध्यजस्थती खालील प्रमाणे ाहे. 
• ननषकाभसत इमारती-५ 
• वीि पुरवठा खींडीत इमारती-२५  
• इमारतीींचे  रुूस्तीच ेकाम सरुू-२ 
• इमारती ननमगनुषय - १५ 
• न्यायप्रपवषठ प्रकरणे- ३२  
• इतर इमारतीच्या कायगवाहीबाबतची प्रकरणे महानगरपाभलका स्तरावर प्रलींबबत ाहेत. 
     ापा्कालीन पररजस्थतीत मोडकळीस ालेल्या इमारतीमिील रठहवाशाींना 
महानगरपाभलकेच े साींस्कृतीक कें द्र, रात्रननवारा कें द्र व महानगरपाभलकेच्या शाळेत ता्पुर्या 
स्वरुपात स्थलाींतरीत करण्याचे ननयोिन ाहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
चांद्रपूर महानगरपाशलिेतील याांत्रीिी व पाणी पुरवठा ववभागातील िां त्राटी िमवचा-याांना किमान 

वेतन िायद्यानसुार वेतन व भत् ते प्रदान िरण् याबाबत 
  

(४९)  १३८८६ (१९-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीवार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर महानगरपाभलकेतील याींत्रीकी व पाणी पुरवठा पवभागातील कीं त्रा्ी कमगचा-याींना 
ककमान वेतन कायद्यानुसार वेतन व भ् ते प्र ान करण् याबाबत मा. पव.स.स. बल् लारपूर याींनी 
ायुक् त, महानगरपाभलका, चींद्रपूर याींना ठ नाींक ९ िलु,ै २०२० रोिी वा ् या समुारास लेखी 
ननवे न सा र केले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, चौकशीनूसार स र कीं त्रा्ी 
कमगचा-याींना ककमान वेतन कायद्यानुसार वेतन व भ् ते प्र ान करण् याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण् यात येत ाहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) होय, ननवे न प्राप्त लाले ाहे. 
(२) व (३) चींद्रपूर शहर महानगरपाभलकेअींतगगत, याींबत्रकी पवभागातील व पाणीपुरवठा 
पवभागातींगगत सेवा सहकारी सींस्थमेार्ग त कीं त्रा्ी त्वावर कमगचारी ननयुक्त करण्यात ालेले 
ाहेत. या सींस्थेस ककमान वेतन कायद्यानुसार कमगचाऱ्याींच्या उपजस्थतीनुसार वेतन व भ्त े
प्र ान करण्यात येत ाहेत. 

___________ 
  

सन १९७५ त े१९७७ मधील आणीबाणी च्या िाळात बलुढाणा जिल््यातील िारावास 
झालेल्याांना मानधन शमळणेबाबत 

  

(५०)  १४६५४ (१९-०९-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन १९७५ ते १९७७ मध्ये ाणीबाणीच्या काळात लोकशाहीकरीता बुलढाणा जिल््यातील 
अनेक लोकाींना कारावास सोसावा लागला होता, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर शासनाने अशा कारावास सोसलेल्या लोकाींसाठी मानिन  ेणे सरुू 
केलेले ाहे तथापप बुलढाणा जिल््यातील काही कारावास सोसलेल्याींना मानिन भमळाले 
नसल्यान े जिल्हाग्रिकारी बुलढाणा याींनी ठ नाींक २४ िुन, २०१९ रोिी वा ्यासुमारास 
उपसग्रचव, सामान्य प्रशासन पवभाग मींत्रालय मुींबई याींच्याकड े ्याींना मानिन  ेण्याबाबत 
माठहती सा र केलेली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानुिींगान ेशासनाने बुलढाणा जिल््यात ाणीबाणीमध्ये कारावास लालेल्या 
नागरीकाींना मानिन  ेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. उद्धव ठािरे (१३-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय  
(३) कोपवड-१९ या सींसगगिन्य रोगाचा प्रा भुागवामुळे सन २०२०-२१ या पव्तीय विागत राज्याची 
कर व करेतर उ्पन्नातील अपेक्षक्षत महसूली घ् व ्याच े राज्याच्या अथगव्यवस्थेवर होणारे 
पररणाम पवचारात घेवून ठ .०२/०६/२०२० रोिी मा.मींत्रीमींडळाच्या बैठकीमध्ये लालेल्या 
ननणगयानूसार “सन १९७५-७७ या ाणीबाणीच्या कालाविीत लोकशाहीकररता लढा  ेणा-या 
व्यक्तीींचा सन्मान/यथोग्रचत गौरव करण्यासींबींिी िोरण (प्रिान लेखाशीिग ए-५, २२३५ सी२०५)” 
या कायगक्रमाची अींमलबिावणी बीं  करण्याचा व कायगक्रमातील प्रलींबबत  ानय्वाचे ननराकरण 
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या पवभागाच्या मींिूर अथगसींकल्प तरतु ीतून करण्याचा ननणगय ठ .३१/०७/२०२० च्या शासन 
ननणगयान्वये घेतला ाहे. स र कायगक्रमातील प्रलींबबत  ायी्वाच े ननराकरण या पवभागाच्या 
मींिूर अथगसींकल्प तरतु ीतून करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   रािेन्द्र भागवत 
मुांबई.   सधचव  

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर पविानमींडळ सग्रचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


