
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची विसािी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

द्रोणाधिरीनोड (ता.उरण, जि.रायिड) ससडिो प्रशासनामार्फ त नविन रुग्णालय उभारण्याबाबत 
  

(१)  ४५ (१६-०३-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आसशष 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय निर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) द्रोणागगरीनोड (ता.उरण, जि.रायगड) येथे विविध विकासकामाींच्या नािाखाली २८ गािाींच्या 
िममनी सींपादीत करणा-या मसडको प्रशासनाने आरोग्य सेिेकड ेदलुलक्ष केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त ि 
नागररकाींच्या िीिाला धोका ननमालण झाला असल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औद्योगगकीकरण ि लोकिस्तीने व्यापलेल्या उक्त विभागात सातत्याने होणारी 
िाहतुक कोंडी, अपघात ि मोठ्या प्रमाणात होणा-या िाय ु प्रदषुणामुळे होणारे आिार यािर 
उपचार करण्यासाठी सुसज्ि असे एकही रुग्णालय नसल्यामुळे नागररकाींना अनेक अडचणी 
ननमालण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून प्रकल्पग्रस्त ि नागररकाींच्या आरोग्य 
सेिेकड ेदलुलक्ष करणा-या सींबींधीत विभागाच्या अगधका-याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे तसेच उक्त विभागात नागररकाींना उत्तम आरोग्य सेिा देण्यासाठी सुसज्ि अस े
रुग्णालय उभारण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) द्रोणागगरी नोड ि पररसरातील गािाींमध्ये प्राथममक आरोग्य सेिा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
राषरीय आरोग्य अमभयान योिनेंतगलत २ आरोग्य कें द्र सुरु करण्यासाठी मसडकोकडुन आरोग्य 
विभागास प्रस्ताि सादर करण्यात आलेला आहे. 
     सद्यजस्थतीत, उरण येथे ३० खा्ाींच े ग्रामीण रुग्णालय तसेच कोप्रोली येथे प्राथममक 
आरोग्य कें द्र कायालजन्ित आहे. 
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     उरण येथील ३० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खा्ाींच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये शे्रणीिधलन करण्यास मान्यता प्राप्त झालेली असून मसडकोकडून िागा ननजचचत 
करण्यात आली असनू बाींधकाम खचालस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच 
िे.एन.पी.्ी. मार्ल त पररसरातील नागररकाींना त्याींच ेरुग्णालयातील बाह्य रुग्ण ि आींतररुग्ण 
सेिा तसचे खािगी रुग्णालयामार्ल त अपघात झालेल्या रुग्णाींसाठी अपघात उपचार सुविधा 
उपलब्ध आहे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

सालेिसा निरपांचायती अांतिफत (जि.िोंहदया) ससमेंट रस्तत्याचे  
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दिाफच ेझाल्याबाबत 

  

(२)  १४६ (१८-०३-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिजफनी-मोरिाांि) :   सन्माननीय निर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सालेकसा नगरपींचायती अींतगलत (जि.गोंददया) मसमें् रस्त्याचे बाींधकाम ननकृष् दिालच े
झाल्याचे माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर, कामाच्या गुणित्तेिर पररसरातील नागरीकाींनी आके्षप घेतलेला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननकुष् दिालच्या बाींधकामाबाबत नागरीकाींनी तहमसलदार सालेकसा याींच्याकड े
तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रभारी मुख्यागधकारी, कननषठ अमभयींता याींनी सदर प्रकरणी प्रनतसाद न 
ददल्याची नागरीकाींनी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनान ेसदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानसुार कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१), (२), (३), (४) ि (५) • नगरपींचायत सालेकसा मधील 
नागररकाींनी, श्री. ब्रम्हानींद ब्राम्हणकर ते श्री. पारसनाथ थेर याींच्या घरापयतं रोड ि नालीच े
बींद असलेले काम सुरु करुन ते अींदािपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे व्हाि,े अशा आशयाचे 
मुख्यागधकारी, नगरपींचायत सालेकसा याींच्याकड ेननिेदन सादर केले होत.े 
• सदर ननिेदन विचारात घेऊन, नगरपींचायतीच े अमभयींता याींनी स्थळ पाहणी केली असता 
कीं त्रा्दाराकडून अींदािपत्रकानसुार काम होत नसल्याच ेआढळून आले. त्यामळेु त्याींनी सींबींधीत 
कीं त्रा्दार याींना ददनाींक २/१/२०२० रोिी नो्ीस देऊन करारनाम्यातील अ्ी ि शतीनुसार काम े
कराि,े असे कळविले. 
• याबाबत सींबींधीत कीं त्रा्दारानी सदर बाब मान्य करुन सींबींधीत कामाची दरुुस्ती करण्याच ेि 
अींदािपत्रकाप्रमाणे कामे करण्याची ददनाींक १७/१/२०२० रोिीच्या पत्रान्िये हमी ददली होती ि 
त्यानुसार काम केले. 
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• कीं त्रा्दाराकडून झालेल्या कामाचे शासकीय तींत्रननकेतन, साकोली याींच्याद्िारे त्रयस्त ताींत्रत्रक 
लेखा पररक्षण करण्यात आले. त्याींच्या अहिालानुसार कामामध्ये काही त्रु्ी आढळून आल्या 
असून त्या त्रु्ीींची पूतलता कीं त्रा्दाराकडून पूणल करुन घेण्यात आलेली आहे, असे नगरपररषदेने 
कळविले आहे. 
(६) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नािपूर शहरातील स्तमाटफ पाकिफ ि योिनेंतिफत महानिरपासलिेला  
ननम्मम्मयापेक्षाही िमी हहस्तसा समळणार असल्याबाबत 

  

(३)  २२० (०२-०४-२०२०).   श्री.वििास ठािरे (नािपूर पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मजांबादेिी), 
श्री.सजभाष धोटे (रािूरा), श्री.हहरामण खोसिर (इितपूरी), श्री.पथृ् िीराि चहाहाण (िराड दषक्षण), 
श्रीमती सजलभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नागपूर शहर येथील रामदास पेठेतील सेंरल बािार रोडिर स्मा ल् पार्कंग योिना 
राबविण्यात येत असुन या स्मा ल् पार्कंगची देखभाल आदद ताींत्रत्रक कामे स्मा ल् मस्ी 
उपक्रमातुन केली िाणार असुन या अींतगलत ममळणा-या उत्पन्नातनु नागपूर महानगरपामलकेला 
ननम्म्यापेक्षाही कमी दहस्सा ममळणार असल्याची बाब ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१९ रोिी िा त्या 
सुमारास ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेने स्मा ल् अॅन्ड सस््ेनेबल मस्ी डवे्हलपमें् कॉपोरेशनच्या 
सहकायालन ेरामदासपेठेत र्क्रम्स हॉस्पी्ल ते काचीपुरा चौकापयतंच्या रस्त्यालगत ५०० मी्र 
लाींबीची स्मा ल् पार्कंगची योिना तयार केली असुन एका िेळेस ८५ चार चाकी गाड्या राहणार 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची ननविदा काढण्यात आली असनु या अनुषींगाने काढण्यात आलेल्या 
प्रस्तािानुसार ४६ ्क्के िा्ा नागपूर महानगरपामलकेला ममळणार असल्याचे नमूद केले असनु 
या प्रकपाच्या देखभालीचा ि इतरही खचल महानगरपामलका करणार आहे पींरत ू यातील 
उत्पन्नाचा दहस्सा सींबींगधत कीं त्रा्दाराला अगधक ममळणार आहे, त्यामुळे नागपूर 
महानगरपामलकेचे आगथलक नुकसान होणार आहे, हे लक्षात घेता याबाबत शासनाने कोणती 
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२१-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) शहरातील रामदास पेठेत र्क्रम्स हॉस्पी्ल त ेकाचीपुरा चौकापयतं रस्त्यालगत 
५०० मी्र लाींब िागेत सींपूणल स्ियींचलीत यींत्रणा उभारुन, ६९ चारचाकी िाहनाकरता स्मा ल् 
पार्कंग व्यिस्था राबविण्यास महापामलकेने ददनाींक २०/०६/२०१७ च्या ठरािान्िये मींिुरी ददलेली 
आहे. 
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     सदरची योिना, महाराषर शासनाच्या महा आय.्ी. विभागाकडून प्राप्त ननधी अींतगलत 
नागपूर महानगरपामलकेच्या, स्मा ल् ॲण्ड सस््ेनेबल मस्ी डवे्हलपमें् कॉपोरशन कडून, नागपूर 
शहराची िाहतुक व्यिस्था सुरळीत व्हािी यासाठी राबविण्यात येत आहे. 
     महाराषर शासनाच्या आय्ी विभागाकडून ननयुक्त एिन्सीमार्ल त उपरोक्त िागेिर 
बसविण्यात आलेल्या ६९ पार्कंग सेन्सर, २पे-बुथ, २ द्के् डडस्पेंशर, ४ बुम बॅरीयर, २ सिलर 
ॲण्ड मसस््म मशीन, २ डडस्प्ले बोडल, ४ िींक्शन बॉक्स, ६ मसमसद्व्ही कॅमेरे, ८ िायर्ाय 
पॉईन््, ५ केिीए बॅ्री इींक्लोझर, २ द्के् वप्री्ं र इ. कामािर शासन ननधीतून आतापयतं 
रु.१०६ लक्ष इतका ननधी खचल झाला असून, या यींत्रणेची देखभाल ि दरुुस्ती ०५ िषालकररता 
शासन ननयुक्त एिन्सीमार्ल त होणार असून, त्यानींतर पुढील १० िषालसाठी कीं त्रा्दाराकडून 
करण्यात येणार आहे. 
     या पार्कंगच्या सींचालनाकररता ऑपरे्र ननयुक्त करण्याच्या दृष्ीने महापामलकेन े
स्पधालत्मक ननविदेद्िारे प्रर्क्रया पूणल केलेली आहे. यातून ननिडलेल्या महत्तम प्रस्तािास 
महापामलकेच्या स्थायी सममतीन े ददनाींक २७/१२/२०१९ च्या ठरािान्िये मींिुरी ददलेली आहे. 
अद्याप सदरचा ठराि कायालजन्ित झालेला नाही. 
     महत्तम प्रस्तािानुसार, महानगरपामलकेच्या ददनाींक २०/०६/२०१७ अन्िये मींिूर “स्मा ल् 
पाकींगच्या दरानसुार” महापामलकेस पार्कंग शुल्कापो्ी १५ िषालत प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाच्या 
४६ ्क्के िा्ा प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे याप्रकरणात महापामलकेचे कोणतेही आगथलक 
नुकसान होणार नाही, याची पूणल दक्षता घेण्यात आल्याच,े महापामलकेच्या अहिालात नमूद 
करण्यात आले आहे. 

___________ 
  
बाळापजर (जि.अिोला) निरपररषदेत मानिी विष्ट्ठेची िाहतिू मिजराांिडून होत असल्याबाबत 

  

(४)  ३८८ (०२-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिजफनी-मोरिाांि), श्री.रािज पारिे (उमरेड) :   
सन्माननीय निर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाळापुर (जि.अकोला) नगरपररषदेत मलननस्सारण यींत्र उपलब्ध नसल्याने सींबींगधत 
अगधकारी मानिी विषठेची िाहतूक मिुराकडून करुन घेत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मानिी विषठेची िाहतूक मानिाकडून करण्यास बींदी असल्याच ेनगरपररषदेच्या 
सींबींगधत अगधकाऱ् याींना मादहत असूनही अशा प्रकाराचे कायल मिुराींकडून केले िात असल्यान े
सींबींगधत अगधकाऱ् याींिर बडतर्ची ची कारिाई मुख्यगधकारी, बाळापूर याींनी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, आधुननक यींत्राचा पुरिठा शासन स्तरािरून केला असतानाही त्याचा िापर न 
करणे ही अक्षम्य चकू आहे याची सींबींगधत नगरपररषदेने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने गींभीर दखल घेिून कोणती कायलिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) :(१) अशी बाब ननदशलनास आली नसल्याचे नगरपररषद 
बाळापूर तसेच जिल्हागधकारी, अकोला याींनी कळविले आहे. 
(२), (३) ि (४) • बाळापूर नगरपररषदेला ददनाींक ६/११/२०१८ रोिी ODF+ मानाींकन प्राप्त 
झाल्यामुळे रुपये ४५ लाख इतकी प्रोत्साहनात्मक बक्षक्षसाची रक्कम प्राप्त झाली आहे. 
• शासनाने स्िच्छ सिेक्षणामध्ये उच्चतम कामगगरी करणाऱ्या नागरी स्थाननक स्िराज्य 
सींस्थाींना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनात्मक बक्षक्षस रक्कमेच्या विननयोगाबाबत ददनाींक 
२५/७/२०१९ रोिीच्या शासन ननणलयान्िये कायलपद्धती ननजचचत केली असून बक्षक्षस पात्र 
नगरपररषदाींनी बक्षक्षसाच्या रक्कमेतून शहरासाठी सेफ््ीक ्ँक सार् करण्याकरीता Vacuum 
Emptier यींत्र खरेदी करण्यास अनुमती देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार नगरपररषदेने ननविदा 
प्रर्क्रया करुन निीन यींत्र खरेदी केले आहे. त्याचा िापर ददनाींक १५/७/२०२० पासून सुरु केला 
आहे. 
• मिूराींकडून विषठा िाहतुकीची बाब ननदशलनास आली नसल्यान े कारिाईचा प्रचन उद्् ाित 
नाही. 
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मजांबई महानिरपासलिेच्या उपनिरीय रुग्णालयाांच्या प्रयोि शाळाांमध्ये  
बोिस पदिी प्रमाणपत्र दाखिून भरती िरण्यात आल्याबाबत 

(५)  ५७७ (०२-०४-२०२०).   श्री.सजननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या उपनगरीय रुग्णालयाींच्या प्रयोग शाळाींमध्ये, मेडडकल लॅबोरे्री 
्ेजक्नमशयन डडप्लोमाचे बोगस पदिी प्रमाणपत्र दाखिून भरती करण्यात आलेल्या ७ तींत्रज्ाींिर 
िाींदे्र पोमलसाींनी गुन्हा दाखल करुन ददनाींक ३ डडसेंबर, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास अ्क 
केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भरती प्रर्क्रयेच्या िळेी १२३ अिल रे््ाळले असताना ि प्रमाणपत्र 
सींशयास्पद असतानाही सदरहू ७ उमेदिाराींना तींत्रज् म्हणून कोणत्या आधारे सेिेत घेण्यात 
आले होते तसेच सदर प्रकरणातील उिलररत ५ बोगस तींत्रज्ाींना अ्क करणेबाबत शासन तथा 
पोमलसाींकडून कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासन तथा मुींबई महानगरपामलका प्रशासनान ेगींभीर दखल 
घेऊन असे प्रकार यापुढे होऊ नये याकररता उपाययोिना करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायलिाही 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) ि (२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या उपनगरीय 
रुग्णालयाींच्या प्रयोशाळाींमध्ये मेडडकल लॅबोरे्री ्ेजक्नमशयन डडप्लोमाच ेबोगस पदिी प्रमाणपत्र 
दाखिून भरती झालेल्या ७ तींत्रज्ाींिर िाींदे्र पोलीस ठाण े येथ े ददनाींक १६.०४.२०१९ रोिी 
एर्आयआर दाखल करण्यात आला असून, ६ तींत्रज्ाींना अ्क करण्यात आली आहे. 
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     सदर भरती प्रर्क्रयेिेळी १२३ अिलदार अहलताधारक नसल्यामुळे त्याींच े अिल बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमार्ल त रे््ाळण्यात आले होत.े तथावप, ७ अिलदाराींनी अिल करतेिळेी अहलतनेुसार 
कागदपत्र/ेप्रमाणपत्र े सादर केली असल्यामुळे ऑनलाईन परीके्षतील प्राप्त गुणाींच्या आधारे 
गुणित्ता यादीनुसार त्याींना महापामलकेच्या सेिेत घेण्यात आले. 
     सदर गुन्ह्यात अ्क करण्यात आलेल्या ६ बोगस तींत्रज्ाींविरुध्द मा.महानगर दींडागधकारी, 
िाींदे्र (पूिल) याींच ेन्यायालयात पुरिणी दोषपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
     तसेच एका बोगस तींत्रज्ाने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथ ेअ्कपूिल िामीन ममळणेकामी 
अिल सादर केला असून, सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात सुनािणी सुरु असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
(३) भविषयात अस ेप्रकार होऊ नये याकररता इच्छुक उमेदिाराींकडून पदिी/पदविका प्रमाणपत्र 
सींबींगधत विद्यापीठाकडून िधै असल्याचे पत्र प्राप्त करुन घेण्यात येणार असल्याचे तसेच, 
इच्छुक उमेदिाराींकडून सादर केलेल्या मादहतीच्या सत्यतेबाबत प्रनतज्ापत्र घेण्यात येणार 
असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मजांबईच्या पूिफ आणण पजश्चम उपनिरातील लोिमान्य हटळि रुग्णालयातील हृदयरोि 
शस्तत्रकिया विभाि दोन महहने बांद राहणार असल्याबाबत 

  

(६)  ८४६ (०२-०४-२०२०).   श्री.सांिय पोतनीस (िसलना), श्री.हदलीप लाांड े (चाांहदिली), 
श्री.सजननल राऊत (वििोळी), श्री.सांतोष बाांिर (िळमनजरी), श्री.पराि शाह (घाटिोपर पूिफ) :   
सन्माननीय निर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच्या पूिल आणण पजचचम उपनगरातील गोरगरीब रुग्णाींचा आधार असलेले मुींबईतील 
लोकमान्य द्ळक रुग्णालयातील हृदयरोग शस्त्रार्क्रया विभाग ददनाींक १ िानेिारी, २०२० 
रोिीपासून बींद करण्यात आले असून पुढील र्कमान दोन मदहने हा विभाग दरुुस्तीच्या 
कारणास्ति बींद राहणार असल्याचे रुग्णालय प्रशासनान े ददनाींक ८ िानेिारी, २०२० रोिी िा 
त्यासुमारास स्पष् केले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या रुग्णालयात धारािी, दादर, मशि, माीं्ुगा, िडाळा, चुनाभट्टी, कुलाल अशा 
विविध दठकाणाींहून गरीब रुग्ण येत असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोन मदहने सदर विभाग बींद राहणार असल्याने यािर रुग्णाींनी नारािी व्यक्त 
करुन आपत्कालीन पररजस्थतीसह कठीण ि गुींतागुींतीच्या हृदयरोग शस्त्रार्क्रयाींसाठी हा विभाग 
लिकरात लिकर सुरु करािा अशी मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीनसूार पूढे कोणती कायलिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) सायन रुग्णालयातील ह्दयरोग शस्त्रर्क्रया विभागातील २१ िषे िुन्या असलेल्या 
िातानुकूमलत यींत्रणेमध्ये िारींिार त्रबघाड होत होता. त्यामुळे रुग्णाींना िींतुसींसगालचा धोका होता. 
यास्ति सदर यींत्रणा बदलण्याकररता सायन रुग्णालयातील ह्दयरोग शस्त्रर्क्रया विभाग काही 
कालािधीकररता बींद ठेिण्यात आला होता. तथावप सदर कालािधीत ओपीडी पूणलत: चाल ू
ठेिण्यात आली होती. 
     सदर विभाग बींद असलेल्या काळात अत्यािचयक शस्त्रर्क्रया केईएम, नायर आणण ि.ेिे. 
हॉजस्प्ल या रुग्णालयाींत करण्यात आल्या. तसेच लहान मलुाींिरील शस्त्रर्क्रया कोर्कलाबेन 
धीरुबाई रुग्णालय ि एसआरसीसी नारायण रुग्णालयात करण्यात आल्या.       
(४) लॉकडाऊनच्या कालािधीमळेु यींत्रणा बसविण्याच्या कामास मिूर उपलब्ध न झाल्यामुळे 
िास्त कालािधी लागला ही िस्तुजस्थती आहे. 
     तथावप, सदर शस्त्रर्क्रयागहृाचे काम पूणल झाले असून ते पूणल कायलक्षमतेने सुरु असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेन ेकळविले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िज लाफ येथील तानसा िलिाहहनी शिेारील बाधधत िज टज ांबबयाांच ेपजनिफसन िरण्याबाबत 
  

(७)  ८६९ (०२-०४-२०२०).   श्री.हदलीप लाांड े (चाांहदिली) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील कुलाल एल विभागाच्या हद्दीमध्ये असलेल्या तानसा िलिादहनी शिेारील 
१० मी्रच्या अींतरातील अनगधकृत बाींधकामे ह्विण्यापूिी त्याींचे पुनिलसन करण्याचे आदेश 
मा.न्यायालयाने ददलेले असताींनाही बाींधकामे ननषकामसत करण्याची कारिाई करण्यात येत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तानसा िलिादहनी शेिारील बागधत कु्ुींबाींचे पुनिलसन केल्यामशिाय 
बाींधकामे ननषकामसत करु नयेत अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननगधींनी महानगरपामलकेकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अनगधकृत बाींधकामाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नुसार बागधत झालेल्या कु्ुींत्रबयाींचे पुनिलसन करणेबाबत शासन स्तरािर 
कोणती कायलिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) कुलाल “एल” विभागाच्या हद्दीमधील तानसा मुख्य 
िलिादहनीलगत असलेल्या १० मी्र अींतरातील साधारणत: ५,५०० बाींधकाम े बागधत होत 
असून, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बाींधकामाींची पात्र/अपात्रता ननजचचत केल्यानींतर 
अपात्र बाींधकामाींच े ननषकासन करण्यात येत असल्याच े बहृन्मुींबई महानगरपामलकेन े कळविले 
आहे.   
(२) हे खरे आहे. 
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(३) ि (४) सदर बाींधकामाींची बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ल त पाहणी करुन मुींबई 
महानगरपामलका अगधननयम १८८८ नुसार नो्ीसा बिािण्यात येऊन पात्र बाधीत 
बाींधकामधारकाींचे पुनिलसन उपलब्ध पीएपीनुसार करण्याचे काम प्रगतीपथािर असल्याचे 
महानगरपामलकेने कळविले आहे. 

___________ 
  

मजांबईतील अांधेरी (प.), परळ, सायन येथे रुग्णननिा उपिरणाांच्या  
मािणीत िाढ झाली असल्याबाबत 

(८)  ९८९ (०३-०४-२०२०).   श्री.योिेश सािर (चारिोप) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककल रोग, मधुमेह इत्यादी रोगाच्या उपचार आणण तपासणीसाठी तसेच रुग्णननगा 
उपकरणाींच्या मागणीत िाढ झाली असून या उपकरणाींची प्रामखु्याने मागणी अींधेरी (प.), 
परळ, सायन मध्ये ददसून येत असल्याच े ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ रोिी िा त्यासुमारास 
ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककल रोग, मधुमेह तसेच न्यूरोसिलन याींना शस्त्रर्क्रयाींमध्ये अगधक अचूकता 
प्रदान करणारी साधन ेआिचयक आहेत आणण स्तनाच्या ककल रोगाच्या सुरक्षक्षत आणण लिकर 
ननदानासाठी पारींपररक ममॅोग्रार्ीऐििी िेदना रदहत आणण रेडडएशन मुक्त पयालयाींची 
आिचयकता असल्याचेही ननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) ककल रोग, मधुमेह इत्यादी रोगाींच्या उपचार ि 
तपासणीसाठी तसेच रुग्णननगा उपकरणाींच्या मागणीत िाढ झाली असल्याच े बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळविले आहे.   
(२) ि (३) स्तनाच्या ककल रोगाच्या सुरक्षक्षत आणण लिकर ननदानासाठी िाहीर करण्यात 
आलेल्या मागलदशलक तत्िानुसार मेमोग्रार्ी ि सोनोमेमोग्रार्ी या पारींपाररक पध्दतीमशिाय 
कोणत्याही अन्य िेदनारदहत ि रेडडएशनमुक्त ननदान चाचणीच्या पयालयाींचा िापर सध्या 
प्रस्थावपत झालेला नाही. 
     तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या केईएम, सायन आणण नायर रुग्णालय येथ े
मेमोग्रार्ी मशीन ि सोनोममेोग्रार्ची  मशीन उपलब्ध असल्याचे महानगरपामलकेने कळविले 
आहे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

लोणार सरोिराच्या (जि.बजलढाणा) िाठािर असलेली शासकिय िायाफलये ि 
ननिासस्तथान ेिन विभािाच्या ताब्यात देण्याबाबत 

(९)  १३८७ (०३-०४-२०२०).   श्री.सांिय रायमजलिर (मेहिर) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लोणार सरोिराच्या (जि.बलुढाणा) काठािर पामलका ि तहमसलदार कायाललय, तहमसलदार ि 
नायब तहमसलदार याींच े ननिासस्थान, गुराींचा दिाखाना असून हा भाग इको सेंमसद्व्ह झोन 
असल्यान ेत्याचा िापर बींद करािा र्कीं िा त ेिन विभागाच्या ताब्यात देण्याच ेआदेश नागपूर 
खींडपीठान ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पामलकेने मागगतलेल्या िागेचे रेडडरेकनर दरानुसार ८४ लाख ३५ हिार रुपये 
भरािे लागणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने याबाबत कोणती कायलिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. यासींदभालत मा.उच्च न्यायालय, 
नागपूर खींडपीठ याींनी ददनाींक २३/८/२०१९ रोिी आदेश पाररत केले आहेत. 
(२) ि (३) • मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तहमसलदार कायाललय, नायब तहमसलदार 
याींचे ननिासस्थान ि पशुिैद्यकीय दिाखाना याींचा ताबा विभागीय िन अगधकारी, अकोला 
याींच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. 
• मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोणार नगरपामलका कायाललय ि मुख्यागधकारी, 
नगरपररषद लोणार याींचे ननिासस्थान याींचेकरीता लोणार येथील शासकीय िमीन सव्हे नींबर 
२२६ मधील १.७ हेक््र आर. िागा प्रस्तावित केली असनू सदर िागेचा तात्पूरता ताबा 
तहमसलदार, लोणार याींनी नगरपररषदेकड ेददला आहे. तथावप, त्याकरीता बािार मुल्याचे रुपये 
८४,३५,०००/- इतकी रक्कम भरणा करण्याबाबत जिल्हागधकारी, बुलडाणा याींनी नगरपररषदेस 
कळविले आहे. 
• नगरपररषदेची आगथलक जस्थती पाहता स्ि:ननधीतनू सदर रक्कम देणे शक्य नसल्यान े
उपरोक्त िागा विनामुल्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत अथिा जिल्हा िावषलक योिनेतून िागेच्या 
मुल्यासाठी नगरपररषदेस ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने जिल्हागधकारी, बुलडाणा 
याींना ददनाींक १/२/२०२० रोिीच्या अधल शासकीय पत्रान्िये कळविले आहे. 
• दरम्यान शासनान ेलोणार नगरपररषदेच्या प्रशासकीय इमारतीकरीता रुपये ५ को्ी इतका 
ननधी मींिूर केला आहे.  
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदजरा निरपररषदेला (जि.बजलढाणा) िायमस्तिरूपी मजख्याधधिारी ननयजक्त िरण्याबाबत 
  

(१०)  १५२० (१६-०३-२०२०).   श्री.रािेश एिड े(मलिापूर) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदरुा नगरपररषद (जि.बुलढाणा) येथे कायमस्िरूपी मुख्यागधकारी नसल्याने शहरातील 
अनेक विकास कामे प्रलींत्रबत असल्याची बाब ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी िा त्यासुमारास 
ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुख्यागधकारी अभािी शहरातील घरपट्टी, पाणीपट्टी ि इतर कराींची िसुली सुद्धा 
सींथ गतीन ेसुरू असल्याने विकास कामे प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले, त्यानूसार कायमस्िरूपी मखु्यागधकारी देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायलिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) • नाींदरुा नगरपररषदेच्या (जि.बुलढाणा) 
रीक्त मुख्यागधकारी पदाचा अनतरीक्त कायलभार अन्य समकक्ष अगधका-याींकड े सोपविण्यात 
आला होता. 
• त्याींचेमार्ल त नगरपररषदेचे प्रशासकीय कामकाि केले िात होत.े 
• तद्नींतर माहे ऑगस््, २०२० मध्ये सदर रीक्त पद भरण्यात आले असून, मुख्यागधकारी, 
नाींदरुा नगरपररषद या पदािर ननयममत मुख्यागधका-याची ननयकु्ती दद.११.०८.२०२० च्या 
आदेशानुसार करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पजणे-सातारा महामािाफच्या विस्ततारीिरणाचे िाम ननिृष्ट्ट दिाफचे होत असल्याबाबत 
  

(११)  १७५० (१६-०३-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटेल (मजांबादेिी), 
श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), श्री.सजननल िाांबळे (पजणे 
िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय सािफिननि बाांधिाम (सािफिननि उपिम ििळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे-सातारा महामागालच्या देखभालीसाठी कोट्यिधी रुपये खचल होत असले तरी 
प्रशासनाच्या दलुलक्षामळेु या महामागालिर कच-याचे दढग, दभुािकात िाढलेली का्ेरी झडुप,े 
ददशादशलक र्लकाींचा  ि इतर सोयीसुविधाींचा अभाि आहे तसेच सदर महामागालच ेकाम नऊ 
िषालपासून अपूणल अिस्थेत असून विस्तारीकरणाच्या कामात ठेकेदारान ेकेलेल्या ननकृष्, सदोष 
ि अपूणल कामाींमळेु होत असलेली िाहतूक कोंडी आणण अपघातिन्य पररजस्थतीस अनुसरून 
रस्त्याच्या सध्य पररजस्थतीचा अहिाल जिल्हागधकारी, पुणे याींनी राषरीय महामागल प्रागधकरण 
आणण राज्य शासनास पाठविला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर रस्ता िाहतकुीस धोकादायक झालेला असल्यामुळे रस्त्यािरील ररलायन्स 
इन्रा कीं पनीचा ्ोलनाका बींद करण्याबाबतचा ननणलय घेण्याचे पत्र माहे िानेिारी, २०२० मध्ये 
िा त्या दरम्यान जिल्हागधकारी पणेु याींनी राषरीय महामागल प्रागधकरणाच्या सरव्यिस्थापकाना 
ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रागधकरणाच्या पणेु व्यिस्थापकाींनी यापूिीही हा ्ोल नाका बींद करण्याबाबत 
ननणलय घेण्याची मशर्ारस िररषठ कायाललयाकड ेकेली होती, तसेच अद्यापही या रस्त्याचे काम 
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पूणल झाले नसल्याने पररणामी स्थाननक नागररक ि शेतकरी याींनी हा ्ोलनाका पुढे २० र्कमी 
अींतरािर पीएमआरडीए के्षत्रात स्थलाींतररत करािा अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास,  ररलायन्स आणण एनएचआय याींच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार सन २०१० 
मध्ये सुरु झालेले रस्त्याचे काम माहे माचल २०१३ मध्ये पूणल होणे अपेक्षक्षत होते परींतु या 
रस्त्याच्या सहापदरीकरणाच ेकाम अद्यापपयतं पूणल झालेले नसून रस्त्यािर अनेक दठकाणी 
खड्ड ेपडले असल्यामुळे सातत्याने अपघात होत असून आििर अनेकाींच ेबळी गेले असताींना 
सींबींगधत ठेकेदाराला काळ्या यादीत ्ाकण्याची आिचयकता असताींनाही राषरीय महामागल 
प्रागधकरणाकडून ररलायन्सला िळेोिेळी अभय देण्यात येत असल्याचे ननदशलनास येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू अहिालाच्या अनुषींगाने शासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळुन आले ि तद्नुसार सींबींगधत ठेकेदारािर ि त्यास अभय देणा-या 
प्रशासनातील सींबींगधताींिर कारिाई करुन सदर ्ोल नाका बींद करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चहाहाण (१५-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पुणे-सातारा राषरीय महामागल ४ रस्त्याच्या सहापदरीकरणाचे काम कें द्र शासनाच्या 
भारतीय राषरीय रािमागल प्रागधकरणाच्या अखत्यारीतील आहे. 
     सदर महामागालिरील काम प्रगतीपथािर असून महामागालिरील कच-याचे ढीग 
उचलण्याबाबत ि दभुािकातील िाढलेला का्ेरी झडुुपाींच े दरममींग करणे िगैरे कामे सींबींगधत 
कीं त्रा्दारामार्ल त ननयममतपणे करुन घेण्यात येत आहेत. तसचे काही दठकाणी ददशादशलक 
र्लक बसविण्यात आले आहेत, तथापी अन्य आिचयक दठकाणी ददशादशलक र्लक 
बसविण्याच्या सचूना कीं त्रा्दार याींना देण्यात आल्या आहेत.          
     दद.०४.०१.२०२० च्या पत्रानसुार जिल्हागधकारी, पुणे याींनी खेड मशिापूर ्ोल प्लाझा 
स्थलाींतरणासाठी स्थाननकाींनी पुकारलेल्या आींदोलनाबाबत आणण सदर कामाच्या सींथ गतीबाबत 
तसेच डायव्हशलनची देखभाल, सेिा रस्त,े अपघात प्रिण के्षत्राींच े ननमूललन करणे, खड्ड ेदरुुस्ती 
करणे, सजव्हलस रोडची सुरक्षा, सुरक्षा सल्लागाराच्या मशर्ारशीींचे पालन होणेबाबत िगैरे मुदे्द 
नमूद करुन सदर प्रकरणी उगचत ननणलय घेण्याकररता प्रादेमशक अगधकारी,भारतीय राषरीय 
रािमागल प्रागधकरण,मुींबई याींना कळविले . 
(२) हे खरे नाही. 
     तथापी खेडमशिापूर ्ोल प्लाझा ह्ाि कृती सममतीकडून सदर ्ोल नाक्याच ेस्थलाींतर 
पी.एम.आर.डी.ए. च्या हद्दीबाहेर करण्याकररता प्राप्त झालेल्या ननिेदनािर आधाररत 
जिल्हागधकारी, पुणे याींनी दद.१५.१२.२०१९ रोिी बैठक आयोजित करुन सदर बाबत 
दद.०४.०१.२०२० च्या पत्रान्िये आिचयक कायलिाही/ उगचत ननणलय घेण्याची विनींती प्रादेमशक 
अगधकारी, भारतीय राषरीय रािमागल प्रागधकरण, मुींबई याींचेकड ेकेली. तथापी सदर ्ोल प्लाझा 
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बींद करण्याबाबत ननणलय घेण्याची विनींती करण्यात आलेली नाही, असे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागल प्रागधकरण, पुणे याींनी कळविले आहे. 
(३) प्रागधकरणाच्या पुणे व्यिस्थापकाींनी सदर ्ोलनाका बींद करण्याबाबतचा ननणलय घेण्याची 
मशर्ारस िररषठ कायाललयाकड े केलेली नाही. तथावप स्थाननक नागररक, शेतकरी याींनी ्ोल 
नाका पुढे २० र्क.मी. अींतरािर पीएमआरडीए के्षत्राच्या हद्दीबाहेर स्थलाींतरीत व्हािा अशी 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे. परींतु करारनाम्याच्या अ्ी/शतीनुसार ्ोलनाक्याचे स्थलाींतर 
शक्य नसल्याबाबत तसेच सदर मागणीच्या अनुषींगाने तेगथल स्थाननक लोकप्रनतननधीींशी 
दद.२२.०१.२०२० रोिी सविस्तर चचाल करण्यात आली आहे, असे प्रकल्प सींचालक,भारतीय 
राषरीय रािमागल प्रागधकरण,पुणे याींनी कळविले आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
     पुणे-सातारा महामागालचा करार कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागल प्रागधकरण ि 
मे.पी.एस.्ी.आर.पी.एल. याींच्यामध्ये होऊन सदर काम दद.०१.१०.२०१० पासून सुरु आहे. परींत ु
सदर महामागालच्या कामास अ.क्र.५ च्या उत्तरात नमूद केलेल्या विविध कारणाींमुळे विलींब 
झाला असून सद्यजस्थतीत सदर काम पूणलत्िाच्या ददशेने िेगान े सुरु असून दद.३१.०१.२०२१ 
पयतं पूणल करण्याच ेननयोिन आहे.  
     तसेच ऑक््ोंबर २०१९ पयतंच्या तीव्र ि प्रदीघल पािसाळ्यामळेु महामागल ि सेिारस्त्याची 
दरुिस्था झाली होती. परींतु ऑक््ोंबर २०१९ मध् ये कीं त्रा्दाराकडून बाह्यिळण ि सव्हसस 
रोडसहीत रस्त्याच्या देखभाल ि दरुुस्ती करण्यात आली. 
     परींत ु देशातील लॉकडाऊनमळेु सध्या देखभाल दरुुस्ती तसेच मुख्य बाींधकाम कामािर 
पररणाम झाला आहे. तथावप कें द्र राज्य सरकारच्या मागलदशलक सूचनाींनुसार २० एवप्रल,२०२० 
पासून हे काम पुन्हा सुरु झाले असून िानेिारी २०२१ अखेर पयतं पूणल करण्याच े ननयोिन 
आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी भारतीय राषरीय रािमागल प्रागधकरणाकडून ररलायन्सला अभय 
देण्याचा प्रचन उद्् ाित नाही. मशिाय देखभाल दरुुस्ती ही ननरींतर प्रर्क्रया असून रस्ता 
िापरकत्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी कीं त्रा्दारास कामे त्िरीत करण्याच्या सूचना देण्यात 
आल्या आहेत, अस ेप्रकल्प सींचालक,भारतीय राषरीय रािमागल प्रागधकरण,पुणे याींनी कळविले 
आहे. 
(५) पुणे-सातारा रस्त्याच्या एकूण १४०.३५० र्क.मी. लाींबीपैकी सद्यजस्थतीत १३४.८०० र्क.मी. 
लाींबीच े डीबीएम पूणल झाले असनू सदर रस्त्यामधील एकूण ६२ स्रक्चसलपैकी एकूण ५३ 
स्रक्चसल पूणल झाली आहेत. उिलरीत ९ स्रक्चसल पैकी ५ स्रक्चसलची कामेदेखील प्रगतीपथािर 
असून ४ स्रक्चसलचे काम स्थाननक ग्रामस्थाींच्या विरोधामुळे देखभाल दरुुस्तीच्या 
कालािधीमध्ये करण्यात येणार आहे. 
     तसेच  सदर महामागालच्या कामास अ.क्र.५ च्या उत्तरात नमूद केलेल्या विविध 
कारणाींमळेु विलींब झाला असून सद्यजस्थतीत सदर काम पूणलत्िाच्या ददशेन ेिेगान ेसुरु असून  
दद.३१.०१.२०२१ पयतं पूणल करण्याचे ननयोिन आहे. तसेच या रस्त्यािरील ्ोल नाका कें द्र 
शासनाच्या दद.२६.०८.२०१० च्या अगधसूचननेुसार सुरु आहे, अस े प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागल प्रागधकरण, पुणे याींनी कळविले आहे. 
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(६) सदरील कामास पुढील कारणाींमुळे विलींब झाला असल्याच े प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागल प्रागधकरण, पुणे याींनी कळविले आहे. 
   अ) स्थाननक ग्रामस्थाींकडून त्याींच्या िेगिेगळ्या मागणीनसुार पुलाची उींची/ रुीं दी ि स्थान 
याबाबत िेळोिळेी रस्त्याच्या कामासाठी विरोध. 
   ब) िकृ्ष प्रागधकरणाकडून रस्त्यािरील अडथळा ठरणारी झाड े तोडण्यासाठी/ स्थलाींतरीत 
करण्यासाठी उशीरा ममळालेली मींिूरी. 
   क) िन विभागाकडून उशीरा आलेली मींिुरी. 
   ड) चौपदरीकरणापासून सहापदरीकरणा पयतं लागणाऱ्या िममनीचे भसूींपादन करताना येत 
असलेल्या अडचणी. 
   ई) महामागालच्या रस्त्याींअींतगलत येणाऱ्या विविध धाममलक स्थळाींच्या स्थलाींतरणाबाबत 
ग्रामस्थाींचा असलेला विरोध. 

___________ 
  

अिोट निरपासलिेमधील िां त्राटी घनिचरा हा यिस्त थापन िमफचा-याांिर होत असलेला अन् याय 
  

(१२)  १७७९ (०३-०४-२०२०).   श्री.िोिधफन माांिीलाल शमाफ (ऊर्फ ) लालािी (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अको् नगरपामलकेमध् ये (जि.अकोला) कीं त्रा्ी पध् दतीने शहरातील ओला ि सकुा कचरा 
उचलण् याचे काम पुणे येथील श्री स् िामी समथल सव् हसससे कीं पनीला ददला असून या कामाकररता 
५० कमलचारी काम कररत असनू त्याींच्यािर होणाऱ्या अन्यायाविरुध्द सदर कमलचारी ददनाींक ३० 
डडसेंबर, २०१९ रोिी िा त्यासुमारास पासनू आमरण उपोषण कररत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, श्री स् िामी समथल सव् हससेस कीं पनीच् या कीं त्रा्दाराकडून घनकचरा व् यिस् थापन 
कमलचा-याींिर होत असलेल् या अन्यायाबाबत अद्याप कोणतीच कायलिाही करण् यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी करून घनकचरा व् यिस् थापन कमलचा-याींिर होत असलेल् या 
अन् यायाबाबत शासनान ेकोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) सदरच्या कीं त्रा्ी कमलचाऱ्याींनी त्याींच्या मागण्या 
कीं त्रा्दाराकडून पूणल होत नसल्याने ददनाींक ३०/१२/२०१९ पासनू आमरण उपोषण करणार 
असल्याच े ददनाींक २४/१२/२०१९ रोिीच्या पत्रान्िये नगरपररषदेस कळविले होते. परींतु 
यासींदभालत नगरपामलका प्रशासनाकडून आचिासन ममळाल्यानींतर त्याींनी आमरण उपोषण केलेले 
नाही.  
(२) ि (३) सदर कीं त्रा्ी कामगाराींच्या मागण्या कीं त्रा्दार श्री स्िामी सव्हससेस, पुणे याींनी पूणल 
केल्या असून कीं त्रा्ी कमलचाऱ्याींच ेत्यामुळे समाधान झालेले आहे. त्यामुळे त्याींनी यासींदभालतील 
पोलीस स््ेशन, अको् येथे केलेली तक्रार देखील मागे घेतलेली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. २० (14) 

निरपासलिा ि महानिरपासलिेमध्ये रोिांदारी िमफचाऱयाांना ननयमीत िरण्याबाबत 
  

(१३)  २१२२ (०३-०४-२०२०).   श्री.सजरेश िरपजडिर (पाथरी) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नगरपामलका ि महानगरपामलकामध्ये ददनाींक ११ माचल, १९९३ ते २३ माचल, २००० या 
कालािधीतील रोिींदारी कमलचारी याींना ननयमीत करण्यासींदभालत माहे रे्ब्रुिारी, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान शासन ननणलय काढण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनस्तरािर कोणती कायलिाही करण्यात आली ि र्कती कमलचारी 
याींना ननयमीत करण्यात आले, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) राज्यातील विविध नगरपररषदा ि नगरपींचायतीींमध्ये 
सन दद.११ माचल, १९९३ ते २३ माचल, २००० या कालािधीत ननयुक्त ि कायलरत रोंिदारी 
कमलचा-याींच्या समािेशनाबाबत शासन ननणलय क्र.एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.१२२/नवि-१४, 
दद.०५.०२.२०१९ रोिी ननगलममत करण्यात आला आहे. 
(२) सदर शासन ननणलयातील तरतूदीनुसार समािेशन प्रक्रीयेसाठी विभागीय आयुक्त याींना 
प्राधीकृत करण्यात आले असून जिल्हागधकारी याींना ननिड प्राधीकारी म्हणून घोषीत करण्यात 
आले आहे. तसेच, नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयामार्ल त या प्रक्रीयेच ेसींननयींत्रण करण्यात 
येत आहे.अद्यापपयतं एकूण ४९५ कमलचा-याींच्या समािेशनाची प्रक्रीया पुणल करण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदजरा त ेिळिाि िामोद (जि.बजलढाणा) रस्तत्यािर उड्डाणपूलास मांिूरी समळण्याबाबत 
  

(१४)  २२३८ (२०-०३-२०२०).   श्री.रािेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय सािफिननि 
बाांधिाम (सािफिननि उपिम ििळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदरुा त े िळगाि िामोद (जि.बुलढाणा) या रस्त्यािरील रेल्िे क्रॉमसींगिर रेल्िेगाड्याींची   
ये-िा होत असल्याने गे् िारींिार बींद ठेिािे लागत असनू चारचाकी ि मोठ्या िाहनाींना 
क्रॉमसींगकररता गे्िर बराच िेळ उभ े राहाि े लागत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्या, सदर रस्त्यािरील रेल्िे क्रॉमसींग गे् ििळ िाहतूक कोंडी ननमालण होत असल्यान े
सदर दठकाणी उड्डाणपूल बाींधण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले ि तद्नुसार नाींदरुा, िळगाि िामोद (जि.बलुढाणा) या रस्त्यािर रेल्िे क्रॉमसींगिर 
उड्डाणपूल मींिूर करणेबाबत शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चहाहाण (१५-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) महाराषर राज्यातील रेल्िे उड्डाणपूल बाींधकामाींकरीता महाराषर शासन, भारतीय रेल्िे ि 
कें द्रीय पररिहन मींत्रालय याींच्यामध्ये दद.१९.१२.२०१७ मध्ये त्रत्रपक्षीय सामींिस्य करार झालेला 
असून त्यानुसार महारेल-महाराषर रेल इन्रास्रक्चर डवे्हलपमें् कापोरेशन मल. (MRIDCL) ची 
स्थापना करण्यात आली आहे. 
     त्यानसुार महारेल याींनी दद.०८.०३.२०१९ च्या पत्रान्िये सदर सामींिस्य करारामध्ये 
प्रस्तुत रेल्िे उड्डाणपूलाच्या कामाचा समािेश असल्याच े कळविले. सद्यजस्थतीत सदर 
कामाकररता महारेल याींनी तयार केलेल्या सविस्तर प्रस्तािाबाबत काही मुद्याींच्या पूतलतसेाठी 
दद.०५.०२.२०२० अन्िये महारेल याींना कळविण्याींत आले आहे. तथापी त्याींचकेडून प्राप्त झालेला 
रु.२०७.९८ को्ी रक्कमेचा प्रस्ताि कें द्रीय रस्त े पररिहन ि रािमागल मींत्रालय, निी ददल्ली 
याींना दद.१८.०६.२०२० अन्िये सन २०२०-२१ च्या िावषलक ननयोिन आराखड्यात सामाविष् 
करण्याकरीता सादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मजांबई शहरातील मजांबादेिी मांदीर, ससध्दी विनायि मांदीर ि महालक्ष्मी  
मांदीर येथील सोयीसजविधेबाबत 

  

(१५)  २४४६ (१६-०३-२०२०).   श्री.अिय चौधरी (सशिडी) :   सन्माननीय मजख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील मुींबादेिी मींदीर, मसध्दी विनायक मींदीर ि महालक्ष्मी मींदीर ही मुींबईच्या 
िनतेची श्रध्दास्थाने असल्यामळेु देि दशलनासाठी होणारी प्रचींड प्रमाणात गदस तसचे या 
पररसरात दशलनासाठी येणा-या भाविकाींची होणारी गैरसोय ि कुचींबणा दरू व्हािी यासाठी 
आिचयक असलेल्या सोयीसुविधा ननममलतीसाठी आराखडा तयार करुन त्यासाठी लागणारा 
आिचयक तो ननधी उपलब्ध करुन द्यािा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने कोणता 
ननणलय घेतला आहे ि त्यानुसार शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (१६-१०-२०२०) : (१) मुींबई शहरातील मसध्दी विनायक मींदीर  ि महालक्ष्मी 
मींदीर येथील सोयीसुविधाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत लोकप्रनतननधीचे ननिेदन प्राप्त 
झालेले नाही. श्री.मुींबादेिी मींददर पररसराचा विकास ि भाविकाींसाठी मूलभतू सुविधा ि 
अत्याधुननक तींत्रज्ानाने सुसज्ि असे “मुींबादेिी भव्य भक्त सेिा कें द्र” उभारण्यासाठी महाराषर 
शासनाने रु. ५० को्ी मींिूर करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींकडून विनींती करण्यात आली आहे.  
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(२) मींददर पररसराचा विकास ि भाविकाींसाठी मूलभतू सुविधा ि अत्याधुननक तींत्रज्ानान े
सुसज्ि अस े “मुींबादेिी भव्य भक्त सेिा कें द्र” उभारण्यासाठी ननधी मींिूर करण्याबाबत या 
विभागाकडून कोणतीही योिना राबविली िात नसल्यान ेअसा ननधी उपलब्ध करुन देणे शक्य 
होणार  नाही. 
(३) प्रचन उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

महािाांि (जि.यितमाळ) शहरातील चौधरी ले-आऊट पररसरात  
नािरी सजविधाांचा अभाि असल्याबाबत 

  

(१६)  २६६४ (०५-०४-२०२०).   श्री.नामदेि ससान े (उमरखेड) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महागाींि नगरपींचायत (जि.यितमाळ) ननममलतीच्या काळापासून शहरातील चौधरी ले-आऊ् 
पररसरात रस्ते, साींडपाण्याचे नाले, पथददिे, कचराकुीं डी ि पाणीपुरिठा यासारख्या नागरी 
सुविधाींचा अभाि असल्याच ेनुकतचे ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्यािर पररणाम होऊन अनेक अडचणीींना 
सामोरे िाि ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभालत िारींिार स्थाननकाींनी सींबींगधत अगधका-याींकड ेतक्रार करुनही कोणतीच 
कायलिाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभालत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले ि 
तद्नुसार पुढे कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) • महागाि नगरपींचायत अींतगलत सव्हे 
नींबर ५७ मधील १.५९ हेक््र आर. िागेिरील मींिूर ले-आऊ् (चौधरी ले-आऊ्) हा 
ग्रामपींचायतकालीन आहे. 
• महागाींि ग्रामपींचायतीची स्थापना सन २०१५ मध्ये झाली असून सद्य:जस्थतीत 
नगरपींचायतीने सदर ले-आऊ् मध्ये वपण्याच्या पाण्याचे पाईप लाईनचे काम, मुख्य रस्त्याच े
काम पूणल केले आहे. आता अींतगलत रस्त्याची काम ेि नालीची काम े ननविदा प्रर्क्रया राबिून 
पूणल करण्यात येणार असल्याचे नगरपररषदेने कळविले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ढाणिी निरपांचायत (ता.उमरखेड, जि.यितमाळ) येथ ेमजख्यमांत्री  
ग्रामीण पेयिल योिनेची अांमलबिािणी िरण्याबाबत 

  

(१७)  २६७४ (०५-०४-२०२०).   श्री.नामदेि ससान े (उमरखेड) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ढाणकी नगरपींचायत (ता.उमरखेड, जि.यितमाळ) येथ ेमींिूर असलेली १८ को्ी रूपयाींची 
मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल योिनेची अींमलबिािणी करण्याबाबत ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१९ 
रोिी िा त्यासमुारास स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सगचि, नगरविकास विभाग याींना लेखी 
ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानुसार शासनाने ननणलय घेतला आहे काय, त्याचे स्िरुप काय आहे 
ि तद्नुसार कोणती कायलिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२१-१०-२०२०) : (१) यासींदभालत मा.विधानसभा सदस्य (उमरखेड-महागाींि) 
याींनी महाराषर विधानमींडळ सगचिालयास ददनाींक १९/१२/२०१९ रोिी सभागहृात औगचत्याचा 
मुद्दा उपजस्थत करण्यास परिानगी मागगतल्याच ेददसते. 
(२) • ढाणकी ग्रामपींचायतीच े ददनाींक २/३/२०१९ रोिीच्या अगधसूचनेद्िारे “ढाणकी 
नगरपींचायत” मध्ये रुपाींतर करण्यात आले आहे. 
• ढाणकी नगरपींचायत होण्यापूिी मुख्य कायलकारी अगधकारी, जिल्हा पररषद यितमाळ याींनी 
ग्रामीण पाणी पुरिठा योिनेचा प्रस्ताि शासनाच्या पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग याींना 
सादर केला होता. तथावप, ढाणकी नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतरीत झाल्याने नागरी भागाची 
योिना म्हणून शासनाच्या नगर विकास विभागाकड ेप्रस्ताि सादर करण्याचे पाणी पुरिठा ि 
स्िच्छता विभागाकडून ददनाींक २७/५/२०१९ रोिीच्या पत्रान्िये जिल्हा पररषदेस कळविण्यात 
आले होते. 
• िरील बाब विचारात घेऊन, मुख्यागधकारी, नगरपींचायत ढाणकी याींनी ढाणकी 
नगरपींचायतीकरीता सुधाररत पाणी पुरिठा योिनेचा प्रस्ताि महाराषर िीिन प्रागधकरण 
उपविभाग, पुसद याींना सादर केला. 
• महाराषर िीिन प्रागधकरणाने नगरपींचायत ढाणकीकरीता पाणी पुरिठा योिनेचा सविस्तर 
प्रकल्प अहिाल (DPR) तयार करण्यासाठी आिचयक असलेल्या सिेक्षणाकरीता रुपये ३.८१ 
लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्याचे नगरपींचायतीस ददनाींक २४/९/२०२० रोिीच्या पत्रान्िये 
कळविले आहे. 
• यासींदभालत पुढील कायलिाही मखु्यागधकारी, नगरपींचायत ढाणकी याींच्याकडून करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पजणे ि वपांपरी शहरातील झोपडपट्टीधारिाांच ेपजनिफसन िरणेबाबत 
  

(१८)  २८७६ (०६-०४-२०२०).   श्री.ससध्दाथफ सशरोळे (सशिािीनिर) :   सन्माननीय िहृननमाफण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ि वपींपरी शहरातील सुमारे ६०० झोपडपट्टटयाीं असून प्रचमलत झोपडपट्टी पुनिलसन 
प्रागधकरण ननयमािली मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करून सदर सधुाररत ननयमािली माहे िलु,ै 
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२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनास मान्यतेस्ति सादर केले असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननयमािलीस अद्याप शासनाची मान्यता ममळालेली नसून प्रस्तावित 
ननयमािलीस मान्यता ममळणेबाबत शासनाची भूममका काय आहे, 
(३) असल्यास, पात्र झोपडपट्टीधारकाींना कालबद्ध ननयोिन पद्धतीन ेसिल सुविधाींयुक्त मोर्त घर 
देऊन त्याींच े पुनिलसन करणेबाबत शासनान े कोणत्या स्िरूपाची उपाययोिना तथा कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जितेंद्र आहाहाड (२०-१०-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) पात्र झोपडीधारकाींना विदहत िेळेत पुनिलसन सदननका उपलब्ध व्हाि ेयासाठी 
झोपडपट्टी पुनिलसन प्रागधकरण,पुणे याींच्याकडून सुधारीत प्रारूप ननयमािली (ननयम ३-ब) प्राप्त 
झाली असून, सदर ननयमािली शासनाच्या मान्यतेस्ति सादर करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

ससडिोने पनिेल पररसरासोबत िळांबोली नोड हस्तताांतरण िरण्यापूिी  
हाती घेतलेल्या िामाांमध्ये झालेला िैरहायिहार 

  

(१९)  ३७८३ (०५-०४-२०२०).   श्री.महेंद्र दळिी (असलबाि), श्री.भरतशेठ िोिािले (महाड) :  
सन्माननीय निर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसडकोन ेपनिेल पररसरासोबत कळींबोली नोड हस्ताींतरण करण्यापूिी आठ को्ी रुपयाींची 
काम ेहाती घेतली असून त्यात पािसाळी ग्ाराींमधून माती काढण्याचाही समािेश आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्ारामधून काढलेली माती मसडकोच्या ठेकेदाराींने उचलायला हिी होती मात्र ती 
पनिेल महानगरपामलकेच्या ठेकेदाराने उचलण्यास सुरुिात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार झाल्यान े यासींदभालत तातडीन े
चौकशी करािी अशी मागणी एका रािकीय पक्षाच्या सींघ्नेन े माहे िानेिारी, २०२० च्या 
दसुऱ् या आठिड्यात िा त्यादरम्यान महानगरपामलकेच्या आयुक्ताींकड े केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच ेननषकषल काय आहेत ि  
त्यानुषींगान ेपुढे कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     कळींबोली नोडच्या सेक््र १ ते २३ ि सेक््र १ ई ि १६ ई मधील पायाभुत सुविधा िस े
रस्ते, रु््पाथ, पािसाळी, ग्ारी, रस्ते दभुािक, ग्ाराींचे मॅनहोल इ. सुमारे ८.७५ को्ी 
रुपयाींचे काम ेमसडकोमार्ल त सुरु असून प्रगतीपथािर आहेत. 
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     सदर कामाींतगलत कालिे ि ग्ारामधील साचलेली माती काढून त्याची विल्हेिा् 
लािण्याच्या कामाची र्कीं मत समुारे १.२३ को्ी रुपये असनू सदरचे काम मसडकोच्या 
ठेकेदारामार्ल त करण्यात येत आहे. 
(३) खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
ससांदेिाही निरपांचायत (जि.चांद्रपूर) अांतिफत हदहायाांि हायक्तीांसाठी देण्यात येणाऱया ननधीबाबत 

  

(२०)  ३८३४ (०५-०४-२०२०).   श्री.किशोर िोरिेिार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसींदेिाही (जि.चींद्रपूर) येथ ेनगरपींचायत स्तरािर ददव्याींग व्यक्तीींसाठी सन २०१८-१९ मध्ये 
शासनाकडून प्राप्त ५ ्क्के ददव्याींग ननधी त्याींच्या विकासाकररता देण्यात आले आहे, परींतु 
कल्याणकारी योिना ि अपींग स्ियींरोिगाराकरीता सदरील ननधी ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१९ 
रोिीपयतं खचल करण्याच ेआदेश असताींनाही हा ननधी खचल करण्यात आला नसल्याची तक्रार 
अपींग विकास बहुउदे्दमशय सींस्थान देलनिाडी, तालुका कायाललय मसींदेिाही याींनी सींबगधत 
अगधकारी याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभालत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले ि तद्नसुार 
शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२१-१०-२०२०) : (१) ि (२) • यासींदभालत अपींग विकास बहुउदे्दमशय सींस्थान, 
देलनिाडी याींनी नगरपींचायत मसींदेिाही याींच्याकड ेतक्रार दाखल केली होती. 
• नगरपींचायत मसींदेिाही याींनी सन २०१८-१९ चा ५% ददव्याींग ननधी ९० ददव्याींग लाभार्थयांच्या 
खात्यात ददनाींक २९/४/२०२० रोिी िगल केला आहे. 
• नगरपींचायत मसींदेिाही याींनी सन २०१८-१९ चा ददव्याींग ननधी सन २०२० मध्ये वितरीत 
केला असल्यान े त्याींचेकडून ददनाींक २०/१०/२०२० रोिीच्या पत्रान्िये विलींबाबाबतचा खुलासा 
मागविण्यात आला आहे. तसेच सन २०१९-२० ि सन २०२०-२१ या वित्तीय िषालतील ५% 
ददव्याींग ननधी विदहत कालािधीत खचल करण्याची दक्षता घेण्याच े ननदेशदेखील देण्यात आले 
आहेत.  
(३) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िज डूफिाडी (जि.सोलापूर)ि आिूबािचू्या शहर िाससयाांना िृबत्रम  
पाणी टांचाई ननमाफण होत असल्याबाबत 

  

(२१)  ४०३१ (०५-०४-२०२०).   श्री.राम सातपजत े (माळसशरस), श्री.सांियमामा सशांदे 
(िरमाळा) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उिनी धरण पूणल क्षमतनेे भरलेले असताना सदु्धा कुडूलिाडी (जि.सोलापूर) ि आिूबािूच्या 
शहर िामसयाींना र्करकोळ ताींत्रत्रक कारण ि पाणीपुरिठा विभागातील कमलचाऱ्याचा हलगिीपणा 
मुळे दीड प्ीन े िास्त पाणी पट्टी भरून सुद्धा नागररकाींना दर ३ ददिसानींतर पाणी ममळत 
असुन कृत्रत्रम पाणी ी्ंचाईला तोंड द्यािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाशी-कुडूलिाडी सींयुक्त पाणी पुरिठा योिना सन १९८९ ला मींिूर होऊन सन 
१९९७ मध्ये पाणी वितरण सुरु झाले असनू ताींत्रत्रक बाबीमुळे शहरात कृत्रत्रम पाणी ी्ंचाई 
ननमालण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पाणी पुरिठा योिनेला २० िष ेझाल्यामळेु कीं दर ते कुडूलिाडी दरम्यान पाईप 
लाईनला गळती लागल्यामळेु िा रु््ल्यामुळे शेतात पाणी िाऊन शेतकऱ्याींच ेमोठ्या प्रमाणािर 
नुकसान होत असून पररणामी पाणी पुढे िात नसल्याने पाणी ननयममत ि पुरेचया दाबाने येत 
नसुन पाणी ी्ंचाई ननमालण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,चौकशीत काय आढळुन 
आले ि तद्नुसार शासनाने हलगिीपणा करणा-या सींबींधीत दोषी अगधकाऱ्याींिर कारिाई ि 
नादरुुस्त पाईपलाईन बदलून पाणी ी्ंचाई दरु करणेसाठी उपाययोिना करण्याबाबत कोणती 
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) नगरपररषद कुडूलिाडी ि नगरपररषद बाशी याींच्या 
अहिालानसुार कुडूलिाडी शहरास एक ददिसाआड ि बाशी शहरास दोन ददिसाआड पुरेशा दाबान े
पाणी पुरिठा करण्यात येतो, अस ेकळविले आहे. 
(२) • सदरची योिना बाशी-कुडूलिाडी सींयुक्त पाणी पुरिठा योिना असून त्याची देखभाल 
दरुुस्ती बाशी नगरपररषदेकडून करण्यात येते. या योिनेनुसार कुडूलिाडी शहर, मध्य रेल्िे ि 
शहरालगतच्या भागाींना तसेच बाशी शहरास पाणी पुरिठा करण्यात येतो. 
• सदर योिनेनुसार उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यापैकी ३३% पाणी कुडूलिाडी शहरास ि उिलररत पाणी 
बाशी शहरास ममळते. 
• कुडूलिाडी आणण लगतचा भाग याींची लोकसींख्या विचारात घेता, ५.५ द.ल.मल. इतक्या 
पाण्याची आिचयकता आहे. तथावप, शहरास ३ द.ल.मल. इतका पाणी पुरिठा होत असल्यान े
शहर आणण लगतच्या भागास एक ददिसाआड पाणी पुरिठा करण्यात येतो. 
(३) सदर पाणी पुरिठा योिनेची पाईपलाईन िुनी झाली असून िारींिार पाईपलाईन गळती 
होते. तथावप, नगरपररषदेकडून तातडीने दरुुस्ती करुन पाणी पुरिठा पुिलित केला िातो, असे 
नगरपररषदेने कळविले आहे. 
(४) • बाशी शहरासाठी उिनी िलाशयामधून िलिादहनी ्ाकण्याकरीता रुपये २८५ को्ीचा 
प्रस्ताि तयार करुन नगरपररषदेने ताींत्रत्रक मींिूरीसाठी महाराषर िीिन प्रागधकरणाकड े सादर 
केला आहे. 
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• कुडूलिाडी शहरास पाणी पुरिठा करण्यासाठी उिनी धरण यशिींत सागर िलाशय येथून 
स्ितींत्र पाईपलाईन ि पींवपींग ममशनरी ्ाकण्याचा नगरपररषदेने ठराि केला आहे ि त्याबाबतची 
पुढील कायलिाही करण्यात येत आहे, असे नगरपररषदेने कळविले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

साांिोला (जि.सोलापूर) शहरात िाढलेली अस्तिच्छता 
  

(२२)  ४४४६ (०५-०४-२०२०).   श्री.राम सातपजते (माळसशरस) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगोला (जि.सोलापूर) शहरात खराब रस्त्याींमळेु, धुळीमुळे ि िारींिार तुींबणाऱ्या ग्ाराींमुळे 
ि साचलेल्या पाण्यामळेु डासाींची उत्पत्ती प्रचींड प्रमाणात होत असून नागररकाींच े आरोग्य 
धोक्यात आल्याचे ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाहने ये-िा करीत असताींना साचलेली धूळ हिेतील प्रदषूण िाढविण्यास 
कारणीभूत ठरत आहे, त्यामुळे शहरिासीयाींना धुळीचा त्रास सहन करािा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साींडपाण्याचा ननचरा होत नसलेल्या ि दा् झडुपाींच्या पररसरात डासाींचे प्रमाण 
िाढत असल्यान ेडेंग्यूसदृचय रुग्णाींच्या सींख्येत िाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन सींबींधीत दोषीींिर कारिाई तसेच शहर स्िच्छ ि 
ननरोगी राखण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायलिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) • जिल्हा प्रशासन अगधकारी, सोलापूर 
ि मुख्यागधकारी, नगरपररषद साींगोला याींनी कळविल्यानुसार, साींगोला शहरात रस्त्यािर गोळा 
होणारी धूळ दररोि सकाळी आणण सींध्याकाळी रस्ते सर्ाई करुन कमी केली िाते ि 
त्याबाबत योग्य ती खबरदारी घेण्यात येत.े 
• शहरातील तुींबणाऱ्या ग्ारी ननयममतपणे स्िच्छ केल्या िात आहेत. 
• पािसाळ्यामळेु खुल्या िागेिर साठणाऱ्या पाण्यामध्ये डास प्रनतबींधक उपाययोिना ननयममत 
केली िात.े 
• दा् झडुपाींच्या पररसरात साठलेले साींडपाणी चारी काढून िाहते करण्यात येते. तसेच 
अनािचयक का्ेरी झाड ेझडुपे काढण्यात आली आहेत. 
• सदरच्या साींडपाण्यािर मलेररया ऑईल, पािडर ्ाकणे इत्यादी प्रनतबींधात्मक उपाययोिना 
साींगोला नगरपररषदेकडून करण्यात येत आहे. 
• नगरपररषदेकडून ६ कमलचाऱ्याींमार्ल त घरोघरी पाण्याचे साठे तपासणी करुन अळी प्रनतबींधक 
“अबे्” या अळीनाशकाचा ननयममत िापर करुन आिारािर ननयींत्रण ठेिण्यात आले आहे. 
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• नगरपररषदेकडून घरोघरी डास प्रनतबींधक औषध ि धूर र्िारणी ममशनद्िारे ननयममतपणे 
करुन डासाींच्या प्रमाणािर ननयींत्रण ठेिण्यात आले आहे.       
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर (जि.सोलापूर) निरपासलिेतील दोन िाचनालये  
देखभाल दजरुस्तती अभािी बांद असल्याबाबत 

  

(२३)  ४४५८ (०५-०४-२०२०).   श्री.राम सातपजते (माळसशरस) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) नगरपामलकेने िाचनालयाची सुरुिात सन १९९० मध्ये केली असून 
दरूदशलन कें द्र ि हुतात्मा स्मारक या दोन्ही दठकाणच्या िागेिरची िाचनालये देखभाल दरुुस्ती 
अभािी बींद असल्याचे ददसून आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील २० िषांपासून िाचनालये स्थलाींतराच्या नािाखाली बींद करण्यात आले 
असून िाचकाींची गैरसोय होत असल्याचे ददसून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपामलका प्रशासनाकडून िाचनालय पूिलित सुरु करण्यासाठी कोणतेही 
प्रयत्न होत असल्याच ेननदशलनास येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत विलींब कररत असलेल्या अगधकाऱ्याींिर कारिाई करून िाचनालय 
पूिलित सुरु करण्यासाठी शासनामार्ल त कोणती कायलिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२१-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) • पींढरपूर शहरातील हुतात्मा स्मारक सुशोमभकरण ि नुतनीकरण तसेच 
दरूदशलन येथील इमारतीमध्ये दरुुस्तीचे काम करण्यात येत होते. त्यामुळे या दोन्ही दठकाणचे 
िाचनालये काही कालािधीसाठी नगरपररषदेकडून बींद करण्यात आली होती. आता सदरची 
दोन्ही िाचनालये चाल ूकरण्यात आली असल्याचे नगरपररषदेने कळविले आहे.  
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथे उच्च न्यायालयान ेचांद्रभािा  
िाळिांटात राहजट्या उभारण्यास बांदी घातल्याबाबत 

  

(२४)  ४४६१ (०५-०४-२०२०).   श्री.राम सातपजते (माळसशरस) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथ े उच्च न्यायालयाने महाराि मींडळीींना चींद्रभागा िाळिीं्ात 
राहुट्या उभारण्यास बींदी घातल्यानींतर भाविकाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रशासनाने ६५ 
एकर िागेची ननममलती केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्या दठकाणी पोलीस सींकुल उभारण्याबाबत घोषणा करण्यात आली असून 
अद्याप काम झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपामलका प्रशासनाकडून ३ कमलचारी ननयुक्त केले असून सदर पररसर 
िगळता इतर कुठेही सुरक्षा नसल्याने तथेे दारुड्याींच ेकें द्र तयार झाल्याच ेननदशलनास येत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या दठकाणी २२ िषीय युिकाचा मतृदेह आढळून आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, शासन उक्त प्रकरणी चौकशी करून कोणती उपाययोिना करणार िा करीत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) :(१) हे खरे आहे. 
(२) पींढरपूर नगरपररषदेच्या मालकीच्या भूमापन क्रमाींक १५५ मधील ७० आर. एिढे के्षत्र 
पोलीस विश्रामाकरीता हस्ताींतरीत करण्यास शासनाने ददनाींक ११/२/२०१९ रोिीच्या पत्रान्िये 
मान्यता ददली आहे. तथावप, सदर के्षत्र हे ब्ल ूलाईनमध्ये येत असल्यान ेतेथ ेबाींधकाम करता 
येत नाही. त्यामळेु ६५ एकर पररसरातील इतरत्र दठकाणची िागा ननजचचत करण्यासाठी 
जिल्हागधकारी, सोलापूर, पोलीस अगधक्षक, सोलापूर (ग्रामीण), उपविभागीय अगधकारी, पींढरपूर 
ि मुख्यागधकारी, नगरपररषद पींढरपूर याींनी स्थळ पाहणी केली आहे. त्यानुसार पुढील कायलिाही 
पींढरपूर नगरपररषदेकडून सुरु आहे. 
(३) सदरच्या ६५ एकर िागेच्या दठकाणी सुरके्षसाठी ि देखभालीसाठी ३ पाळीमध्ये एकूण ९ 
कमलचारी नगरपररषदेमार्ल त ननयुक्त करण्यात आले आहेत. 
(४) ि (५) • पोलीस ननररक्षक, पींढरपूर तालुका पोलीस ठाणे याींच्या अहिालानसुार ६५ एकर 
शेगाि दमुाला येथ ेददनाींक २२/१२/२०१९ रोिी २० िषीय युिकाचा मतृदेह आढळला. िैद्यकीय 
अगधकाऱ्याच्या अहिालानसुार मयतास रु्प्रु्साचा आिार झाल्याने ते मयत झाले आहेत. 
• ६५ एकर पररसरात सुरक्षा व्यिस्थेसाठी पोलीस विभागामार्ल त पोलीस पेरोमलींग केले िात,े 
असे जिल्हा प्रशासनान ेकळविले आहे. 
(६) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर महानिरपासलिेच्या पररिहन उपिमातील विविध सांििाफतील  
िायम सेििाांचे िेतन थकित असल्याबाबत 

  

(२५)  ४७७२ (०५-०४-२०२०).   िज मारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.असमन पटेल 
(मजांबादेिी), श्री.सजरेश िरपजडिर (पाथरी) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर महानगरपामलकेच्या पररिहन उपक्रमातील विविध सींिगालतील ३६३ कायम सेिकाींचे 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ पासून त ेमाहे िून, २०१८ अखेर तसचे माहे ऑगस््, २०१९ त ेमाहे 
नोव्हेंबर, २०१९ अखेर असे एकूण १३ मदहन्याींच ेिेतन थकीत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या कायम सेिकाींना इतर कमलचाऱ्याींच्या तलुनते महागाई भत्ताही योग्य 
प्रमाणात ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभालत शासनाने मादहती घेऊन या कमलचाऱ्याींचे थकीत िेतन देण्यासह 
त्याींना योग्य प्रमाणात महागाई भत्ता देण्याबाबत कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) • सोलापूर महानगरपामलका पररिहन उपक्रमाकडील 
विविध सींिगालतील सरासरी ३६३ सेिकाींचे माहे िुल,ै २०१७ तसेच ऑक््ोबर, २०१७ ते माहे 
िून, २०१८ असे १० मदहन्याींच े िेतन थकीत असनू सदर थकीत िेतनाचे प्रकरण यागचका 
क्रमाींक १६२५४/२०१८ अन्िये मा.सिोच्च न्यायालयात प्रलींत्रबत आहे. 
• तसेच सदर कमलचाऱ्याींचे माहे ऑक््ोबर, २०१९ ते िानेिारी, २०२० पयतं ४ मदहन्याींचे िेतन 
थकीत आहे. 
• िरीलप्रमाणे सदर कमलचाऱ्याींच ेएकूण १४ मदहन्याच ेिेतन थकीत आहे. 
(२) ि (३) • पररिहन उपक्रमातील कमलचाऱ्याींना ६ व्या िेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता 
पररिहन उपक्रमान ेलागू केला आहे. त्यानुसार ८०% महागाई भत्ता देण्यात येत आहे. उिलररत 
६२% महागाई भत्ता उपक्रमाने लागू केलेला नाही. सदरचा महागाई भत्ता लागू करण्याची 
िबाबदारी पररिहन उपक्रमाची आहे. तथावप, त्रबक् आगथलक जस्थतीमुळे कमलचाऱ्याींना महागाई 
भत्ता लागू करणे पररिहन उपक्रमास शक्य झालेले नाही, असे त्याींनी कळविले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर महानिरपासलिेच्या प्राथसमि सशक्षण मांडळािडील  
बालिाडी सशक्षिाांच्या मािण्या मान्य िरण्याबाबत 

  

(२६)  ४७७५ (०५-०४-२०२०).   िज मारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.असमन पटेल 
(मजांबादेिी), श्री.सजरेश िरपजडिर (पाथरी) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर महानगरपामलकेच्या प्राथममक मशक्षण मींडळाकडील एकूण १८० बालिाडी 
मशक्षणसेविका केिळ ६५०० आणण ८००० हिार एिढ्या तु्पुींज्या मानधनािर सन १९८५ पासून 
कायलरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कमलचाऱ्याींनी त्याींना मानधन िाढ, भविषय ननिालह ननधी तसेच ननितृ्ती 
िेतन इ. मागण्याींसाठी शासनाकड े सातत्याने पाठपुरिा करुनसुध्दा त्याकड े दलुलक्ष करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने ननणलय घेऊन या बालिाडी मशक्षकाींच्या मागण्या मान्य 
करण्याबाबत कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) • महानगरपामलका सोलापूरच्या ितीने १९८५ पासनू बालिाडी मशक्षण ददले िात.े 
सन १९९७ पासून बालिाडी मशक्षणाच्या सींननयींत्रणाच े काम प्राथममक मशक्षण मींडळाकड े
सोपविले गेले. 
• सद्य:जस्थतीत महानगरपामलका प्राथममक मशक्षण मींडळाकड े एकूण ८५ बालिाडी मींिूर 
आहेत. त्यामध्ये सध्या ७४ बालिाडी मशक्षक्षका ि ६६ बालिाडी सेविका कायलरत आहेत. 
• महानगरपामलकेकडून िानेिारी, २०२० पासून बालिाडी मशक्षक्षकेस रुपये ७,२५०/- ि सेविकेस 
रुपये ६,७५०/- दरमहा मानधन अदा केले िाते, अस े प्रशासन अगधकारी, महानगरपामलका 
प्राथममक मशक्षण मींडळ, सोलापूर याींनी कळविले आहे. 
• सदरच्या मशक्षक्षका आणण सेविका याींना मानधनाचा ननधी सोलापूर महानगरपामलका 
स्ित:च्या ननधीतून अदा करत.े त्यामळेु त्याींच्या मानधनाबाबत अथिा इतर मागण्याींबाबत 
शासन स्तरािर ननणलय घेण्याची बाब ददसून येत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

महािाांि (जि.यितमाळ) निरपांचायत अजस्ततत्िात आल्यापासून  
िायमस्तिरुपी मजख्याधधिारी नसल्याबाबत 

  

(२७)  ५३१५ (०५-०४-२०२०).   श्री.नामदेि ससान े (उमरखेड) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाींि (जि.यितमाळ) नगरपींचायत अजस्तत्िात आल्यापासून येथ े कायमस्िरुपी 
मुख्यागधकारी नाही तसेच कायलरत असलेले कमलचारी िागेिर राहत नसल्याची बाब माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
चौकशीनुसार पुढे कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) ि (२) • महागाींि (जि.यितमाळ) नगरपींचायत रीक्त 
मुख्यागधकारी पदाचा अनतरीक्त कायलभार अन्य समकक्ष अगधका-याींकड े सोपविण्यात आला 
होता. 
• त्याींचेमार्ल त नगरपींचायतीचे प्रशासकीय कामकाि केले िात होते. 
• तद्नींतर माहे रे्ब्रुिारी, २०२० मध्ये सदर रीक्त पद भरण्यात आले असून, मुख्यागधकारी, 
महागाींि नगरपींचायत या पदािर ननयममत मुख्यागधकाऱ् याची ननयुक्ती दद.१०.०२.२०२० च्या 
आदेशानुसार करण्यात आली आहे. 
(३) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राळेिाि ि बाभजळिाि निरपांचायत के्षत्रातील मजख्याधधिारी पद भरण्याबाबत 
  

(२८)  ६०९४ (०६-०४-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेिाि) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब नगरपींचायत (जि.यितमाळ) येथील मुख्यागधकारी याींच्याकड ेराळेगाि ि बाभुळगाि 
येथील मुख्यागधकारी या ररक्त पदाचा प्रभार असल्यान े एकाच अगधकाऱ् याकड े तीन 
नगरपींचायत असल्याने शहरातील नागरीकाींची िन्म मतृ्यचृे दाखले इ.कामे होण्यास विलींब 
होत असल्याचे नागरीकाींनी ददलेल्या ननिेदनािरून ददनाींक २० िानेिारी, २०२० रोिी िा 
त्यासुमारास ननदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाच अगधका-याकड े तीन नगरपींचायतीचा कायलभार असल्याने पाणी ी्ंचाई, 
नागरी स्िच्छता, ई. विकास काम ेहोण्यास विलींब होत असल्याच ेननदशलनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राळेगाि ि बाभुळगाि नगरपींचायत के्षत्रातील ररक्त असलेले मुख्यागधकारी याींच े
पद भरण्याबाबत शासन स्तरािरून कोणती कायलिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) • राळेगाि ि बाभुळगाि नगरपींचायतीच्या 
(जि.यितमाळ) रीक्त मुख्यागधकारी पदाचा अनतरीक्त कायलभार अन्य समकक्ष अगधकाऱ् याींकड े
सोपविण्यात आला होता. 
• त्याींचेमार्ल त नगरपररषदेचे प्रशासकीय कामकाि केले िात होत.े 
• तद्नींतर माहे रे्ब्रुिारी, २०२० मध्ये सदर रीक्त पदे भरण्यात आली असून, मुख्यागधकारी, 
राळेगाि ि बाभळुगाि नगरपींचायत या पदािर ननयममत मुख्यागधका-याींची ननयुक्ती 
दद.१०.०२.२०२० च्या आदेशानुसार करण्यात आली आहे.  
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पालघर जिल््यातील अांतिफत रस्तत्याांची दजरिस्तथा झाल्याबाबत 
  

(२९)  ६१२४ (०२-०४-२०२०).   श्री.श्रीननिास िनिा (पालघर) :   सन्माननीय सािफिननि 
बाांधिाम (सािफिननि उपिम ििळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्ह्यात तलासरी, चारो्ी, गचल्हार र्ाट्यापासून िसई घोडबींदर पयतंच्या 
रस्त्याींची अत्यींत दरुिस्था झाल्यामुळे या महामागालिर अनके अपघात होत असून अनेक 
लोकाींचा मतृ्य ुहोत असल्याची बाब ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषल काय आहेत, चौकशीत काय आढळुन आले ि त्यानुषींगान े
सदर दठकाणी सातत्याने होणारे अपघात रोखण्यासाठी शासनान ेकायमस्िरुपी अशी कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात या येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चहाहाण (१५-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही, असे प्रकल्प सींचालक,भारतीय 
राषरीय रािमागल प्रागधकरण,सुरत याींनी कळविले आहे. 
सदर काम कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय रािमागल प्रागधकरण याींचे अखत्यारीतील आहे. 
     त्याींचमेार्ल त राषरीय महामागल क्रमाींक ८ सुरत त े ददहसर र्क.मी. २६३.००० ते र्क.मी. 
५०२.००० च े सहापदरी रुीं दीकरण प्रकल्पाींतगलत मौिे अच्छाड त े घोडबींदर महामागल रस्त्याच े
सहापदरीकरण माहे रे्ब्रुिारी २००९ मध्ये सुरु होऊन त ेमाहे एवप्रल २०१३ मध्ये पूणल झाले 
आहे. त्यादरम्यान सदर रस्त्याच्या अजस्तत्िात असलेल्या चारही लेन विकासकाींद्िारे देखभाल 
करुन महामागालिरील िाहतुकीस योग्य अशा सुजस्थतीत ठेिण्यात आल्या होत्या. तसेच 
सहापदरी रुीं दीकरण एवप्रल २०१३ मध्ये पूणल झाल्यानींतर सदर महामागल विकासकाींव्दारे 
ननयममत देखभाल करुन महामागालिरील िाहतुकीस सुजस्थतीत ठेिण्यात आला आहे,असे प्रकल्प 
सींचालक,भारतीय राषरीय रािमागल प्रागधकरण, सुरत याींनी कळविले आहे. 
(२) प्रचन उद्् ाित नाही. 
(३) प्रचन उद्् ाित नाही. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िाांहदिली (मजांबई) येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सिफसाधारण रुग्णालयात रुग्णाांना  
विविध चाचण्याांसाठी खासिी लॅबिड ेपाठविले िात असल्याबाबत 

  

(३०)  ६२२७ (०६-०४-२०२०).   डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काींददिली (मुींबई) येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर महानगरपामलका सिलसाधारण रुग्णालयात 
मागील काही िषांपासून रुग्णाींना रक्त तपासणीसह विविध चाचण्याींसाठी खासगी लॅबकड े
पाठविले िात असून सींबींगधत खासगी लॅबचालकाींकडून सिलसामान्य रुग्णाींची आगथलक वपळिणूक 
सुरु असल्याचे ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास ननदशलनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या कारणास्ति सिलसामान्य गोरगरीब रुग्णाींची आगथलक परिड होत असल्यान े
शासन याबाबत चौकशी करून आिचयक कोणती कारिाई करणार िा करीत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१),  (२) ि (३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेन े
कळविल्यानुसार, हे खरे नाही. 
     काींदीिली (पजचचम) मुींबई येथील महापामलकेच्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
सिलसाधारण रुग्णालयात प्रयोगशाळा विभाग तीन सत्रात (२४ X ७) कायलरत असून त्यामार्ल त 
रुग्णाींच्या आिचयक त्या सिल चाचण्या केल्या िातात. त्याचप्रमाणे रुग्णाींसाठी इतर मुलभूत ि 
प्रगत चाचण्या “आपली गचकीत्सा” या योिनेंतगलत नाममात्र शुल्क आकारून केल्या िातात. 

___________ 
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राििजरुनिर (जि.पजणे) निरपररषदेत िरापोटी िमा झालेल्या रक्िमचेा अपहार झाल्याबाबत 
  

(३१)  ९८४३ (२८-०५-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी) :   सन्माननीय निर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािगुरुनगर (जि.पुणे) नगरपररषदेत ७१ लाख ६९ हिार ५५७ रुपये करापो्ी िमा केलेली 
रक्कम बँकेत िमा न करता कमलचाऱ्यांनी परस्पर हडप करून अपहार केल्याचे माहे म,े २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय,                  
(२) असल्यास, नगरपररषदेच्या सन २०१८-२०१९ या आगथलक िषालच्या विशेष लेखापरीक्षण 
अहिालामध्ये अपहार झाल्याचे ननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपररषदेचे लेखापरीक्षक श्री.नरेंद्र कणसे याींनी सन २०१८-२०१९ च्या 
अधलसमास अहिालाद्िारे सदर गैरव्यिहार झाल्याच ेस्पष् केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागररकाींकडून करापो्ी िमा केलेल्या रक्कमेचा अपहार केलेल्या कमलचाऱ्याींिर 
ि अगधकाऱ्याींिर कोणतीही कारिाई करण्यात आली नसल्याचेही ननदशलनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) ि (२) • रािगुरुनगर नगरपररषदेच्या सन २०१८-२०१९ 
च्या िावषलक लेखा पररक्षणामध्ये रुपये ७१ लाख ६९ हिार ५५७ इतकी विविध कराद्िारे िमा 
झालेली रक्कम सींबींधीत कमलचाऱ्याींनी नगरपररषदेच्या बँक खात्यात िमा केली नसल्याचे 
रे्ब्रुिारी, २०२० मध्ये ददसून आले आहे. 
(३) श्री.नरेंद्र कणस,े नगरपररषदेचे अींतगलत लेखा पररक्षक याींनी याप्रकरणी तपमशलिार चौकशी 
करुन सींबींधीताींची िबाबदारी ननजचचत केली आहे. 
(४) ि (५) • सन २०१८-२०१९ च्या िावषलक लेखा पररक्षण अहिालामध्ये आके्षप / त्रु्ी आढळून 
आल्यानींतर नगरपररषदेने अींतगलत लेखा पररक्षकामार्ल त करण्यात आलेल्या तपमशलिार 
चौकशीमध्ये एकूण १२ कमलचाऱ्याींिर िैयजक्तक िबाबदारी ननजचचत करण्यात आली आहे.  
• चौकशी करताना सन २०१८-२०१९ मधील रुपये ७१,६९,५५७/- तसेच ददनाींक १/४/२०१९ त े
ददनाींक १०/५/२०१९ या कालािधीतील रुपये ५,६०,४१९/- इतकी रक्कम देखील सींबींधीत 
कमलचाऱ्याींनी बकँ खात्यात िमा केली नसल्याचे ददसून आले आहे. 
• नगरपररषदेच्या एकूण १२ कमलचाऱ्याींपैकी ६ कमलचाऱ्याींना नगरपररषदेने ननलींत्रबत केले आहे. 
तसेच त्याींच्याविरुद्ध ददनाींक ३१/५/२०२० रोिी खेड पोलीस स््ेशन येथ ेगुन्हे दाखल करण्यात 
आले आहेत. 
• उिलररत ६ कमलचाऱ्याींच्या ननजचचत झालेल्या रक्कमा रुपये २० हिाराच्या आतील असल्यान े
त्याींचेविरुद्ध नगरपररषदेने विभागीय चौकशी सुरु केली असून त्याींना ददनाींक २/६/२०२० रोिी 
नो्ीस देण्यात आल्या आहेत. 
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• नगरपररषदेने सदर कमलचाऱ्याींना रक्कम िसुली सींदभालत देखील नो्ीस ददल्या होत्या. 
त्यानुसार एकूण रक्कमेपैकी रुपये ३७,९२,७१२/- इतकी रक्कम सींबींधीत कमलचाऱ्याींनी 
नगरपररषदेकड ेभरणा केली आहे. 
• त्यानींतर सींबींधीत कमलचारी श्री.अमर मारणे याींनी नगरपररषदेची पूिल परिानगी न घेता 
नगरपररषदेच्या खात्यात ददनाींक १५/६/२०२० रोिी रुपये ३४,३२,६४५/- इतकी रक्कम िमा केली 
आहे. या िमा रक्कमेबाबत ि इतर मशल्लक रक्कमेबाबत पोलीस पुढील तपास करीत 
असल्याच ेनगरपररषदेने कमळ िले आहे. 
(६) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ठाणे ि िल्याण-डोंबबिली महानिरपासलिाांनी िोरोनासाठी ताब्यात घेतलेल्या खासिी 
रुग्णालयाांच्या देयिािर महानिरपासलिाांच ेननयांत्रण नसल्याबाबत 

  

(३२)  ११३६८ (१०-०७-२०२०).   श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नािपूर दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.असभमन्यज पिार (औसा), श्री.िणपत िायििाड 
(िल्याण पूिफ), श्री.किसन िथोरे (मजरबाड), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :    सन्माननीय 
निर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनािर मात करण्यासाठी ठाणे महानगरपामलकेने होरायझन, प्राईम, कौशल्या आणण 
िेदाींत रूग्णालय तर कल्याण-डोंत्रबिली महापामलकेन ेहोली क्रॉस, बाि आर.आर. रुग्णालय ि 
ननऑन ही रुग्णालये ताब्यात घेतली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथे दाखल होणाऱ्या रुग्णाींसाठी मागलदशलक सचूनाींनुसार दर प्रणाली तयार 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दरप्रणालीनुसार एका ददिसासाठी अकरा ते साड े अकरा हिार रुपये या 
दहशोबाने ८ ददिसाींच ेदेयक एक लाख रुपयाींच्या आसपास िात असल्याने सदर दर प्रणाली ही 
सिलच स्तरािरील रुग्णाींसाठी महागडी असल्याचे ननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, भविषयातील रुग्णाींची िाढती सींख्या विचारात घेता या खासगी रुग्णालयाींचे दर 
सामान्याींच्या आिाक्यात ठेिण्यासाठी महानगरपामलकेन ेकोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत िा 
करण्यात येणार आहेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) ठाणे महानगरपामलकेन े होरायझन, प्राईम, कौशल्या 
आणण िेदाींत ही रुग्णालये ताब्यात घेतली नसून कोविड-१९ ग्रस्त रुग्णाींिर उपचार करण्यासाठी 
ननदेशीत केलेली आहेत.  
     तसेच कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेने होली क्रॉस, बाि आर.आर. रूग्णालय ि 
ननऑन या रूग्णालयासोबत सामींिस्य करार करून सदर रूग्णालये कोविड-१९ रूग्णाींच्या 
उपचाराकररता उपलब्ध करून ददली आहेत. 
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(२) ठाणे महानगरपामलकेन े राज्य शासनाच्या ददनाींक २१.०५.२०२० च्या पररपत्रकानुसार 
ननजचचत केलेल्या दरानेच शुल्क आकरणीबाबत सींबींधीत रुग्णालयाींना ननदेशीत करण्यात आले 
असल्याच ेकळविले आहे.     
     तसेच कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेन े तयार केलेले दर हे शासन मागलदशलक 
सुचनेतील नमुद दरापेक्षा कमी असल्याचे कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
(३) ि (४) • ठाणे महानगरपामलकेमार्ल त ददनाींक ३०.०४.२०२० रोिी घेतलेल्या बठैकीतील 
ननणलयानुसार दर आकारणी करण्यात येत.े  
• कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेमार्ल त शासन ननणलय ददनाींक २३.०५.२०२० नुसार िे रूग्ण 
“महात्मा रु्ले िन आरोग्य” योिनेनुसार पात्र ठरतात अशा रूग्णाींकडून कोणताही दर 
आकारणी करण्यात येत नाही.  
• सदर योिनेमध्ये ि े रूग्ण पात्र ठरत नाहीत त्या रूग्णाींकडून कल्याण-डोंत्रबिली 
महानगरपामलकेन े ददनाींक १५.०५.२०२० रोिी ननगलममत केलेल्या मागलदशलक सुचनेनसुार दर 
आकारणी करण्यात येत.े  
• सदरचे दर शासनाने ददनाींक २१.०५.२०२० रोिी िाहीर केलेल्या अगधसूचनेनसुार नमुद 
दरापेक्षा कमी आहेत.  
• ठाणे महानगरपामलकेने शासनाने िेळोिेळी ननजचचत केलेल्या दराप्रमाणे खािगी 
रुग्णालयाींमार्ल त िाििी दर आकरले िातील याची खातरिमा करण्यासाठी मुख्य लेखा 
पररक्षक याींची ननयुक्ती करुन खािगी रुग्णालयातील देयकाींचे लेखापररक्षण केले िात 
असल्याच ेठाण ेमहानगरपामलकेन ेकळविले आहे. 
• तसेच कल्याण-डोंत्रबिली मनपा हद्दीतील नोंदणीकृत सिल खािगी रूग्णालयाना त्याींच्या 
खािगी रूग्णालयात एकूण बेड सींख्येच्या ८० ्क्के बेड हे शासनाने ननधालरीत केलेल्या कमाल 
दराची मयालदा पाळून उिलरीत २० ्क्के बेडसाठी हॉजस्प्ल त्याींच ेदर आकारणी करू शकतात 
याबाबत लेखी आदेश देण्यात आले आहेत. 
• तसेच भविषयातील रुग्णाींची िाढती सींख्या विचारात घेता या खािगी रुग्णालयाींच े दर 
सामान्याींच्या आिाक्यात ठेिण्यासाठी उपरोक्त कोविड रुग्णालयाींची महात्मा ज्योनतबा रु्ले 
योिनेअींतगलत नोंदणी करण्यात आली असून पात्र लाभार्थयांना मोर्त उपचार देण्यात येत 
असल्याच ेकल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मजांबईतील धारािी झोपडपट्टीचा पजनविफिास प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३३)  ११५४१ (१६-०७-२०२०).   अॅड.आसशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराि अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नािपूर दषक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्री.पराि शाह (घाटिोपर पूिफ) :  सन्माननीय िहृननमाफण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील धारािी झोपडपट्टीच्या विकासाकररता देशी तसेच आींतरराषरीय स्तरािर तब्बल 
२५ पेक्षा िास्त िळेा ननविदा ननघूनही धारािीचा पनुविलकास मागील अनके िषांपासून प्रलींत्रबत 
असल्याच ेननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळेच करोनासारख्या विषाणूचा रै्लाि मोठ्या प्रमाणात धारािी सारख्या 
दा्ीिा्ीत असलेल्या झोपडपट्टटयाींमध्ये झाल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धारािी सारख्या झोपडपट्टी भागात सािलिननक शौचालयाींचा िापर अगधक 
प्रमाणात होत असल्यामळेुच कोरोनाचा रै्लाि झाल्याच ेननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, मागील अनेक िषांपासून प्रलींत्रबत असलेल्या धारािीचा पुनविलकास करण्यासाठी 
शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या िा कररत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जितेंद्र आहाहाड (२०-१०-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
     धारािी झोपडपट्टीच्या विकासाकररता राषरीय तसेच आींतरराषरीय स्तरािर ३ िेळा ननविदा 
मागविण्यात आल्या, नतस-या ननविदा प्रर्क्रये अींतगलत दोन ननविदादार पात्र ठरले आहेत. 
ननविदा प्रर्क्रया अींनतम करण्याची कायलिाही चाल ुआहे. 
(२) ि (३) दा्ीिा्ीच्या िस्त्याींमुळे आणण एका घरात सरासरी ६-१० लोक एकत्र राहत 
असल्यान ेसोशल डडस् ी्ंमसींग पाळणे शक्य होत नाही. तसेच या कारणास्ति लक्षण ेअसलेल्या 
व्यक्तीींकडून रोगाचा प्रसार इतर व्यक्तीींना िेगाने होऊ शकतो, असे अमभप्राय बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने ददले आहेत. 
(४) धारािी झोपडपट्टीच्या विकासाकरीता प्राप्त ननविदेसींदभालत मा.महागधिक्ता, महाराषर शासन 
याींचे अमभप्राय प्राप्त झाले असून, त्यानुसार प्राप्त ननविदाींिर सगचि सममतीच्या ननणलयानुसार 
पुढील कायलिाही करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पजणे महानिरपासलिा हद्दीतील इांद्रायणी नदीतील पाणी प्रदवूषत झाल्याबाबत 
  

(३४)  ११५७० (०६-०८-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार 
(सशरुर), श्री.चेतन तजप े (हडपसर), श्री.सजननल हटांिरे (िडिाि शेरी) :   सन्माननीय निर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपामलका हद्दीतील कीं पनीच े रासायननक ि मैलाममगश्रत पाणी थे् इींद्रायणी 
नदीत ममसळत असून पररणामी इींद्रायणी नदीच े पाणी प्रदवूषत झाले असून या रासायननक 
पाण्याचा पररणाम आळींदी नगरपररषदेच्या िलशुद्धीकरण प्रकल्पािर झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रसायनयुक्त पाणी वपण्याची िेळ आळींदी मधील नागररकाींिर आली 
असल्याचेही ननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
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(३) असल्यास, सदर पाण्यात पनु्हा िलपणीची प्रचींड प्रमाणात िाढ झाली असून पररसरात 
मोठ्या प्रमाणात प्रदषूण झाल्यामळेु आळींदी शहराच्या पाणीपुरिठा व्यिस्थेिर पररणाम होऊन 
आिाराचे प्रमाण िाढल्याचेही ननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आळींदी मधील नागररकाींना शुध्द पाणी पुरिठा करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
• पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रागधकरणाच्या के्षत्रातील तसेच इींद्रायणी नदीच्या काठािर 
असलेल्या गािातील घरगुती पाणी, औद्योगगक साींडपाणी, मैलाममगश्रत पाणी इींद्रायणी नदीमध्ये 
सोडले िात.े त्यामुळे आळींदी नगरपररषदेच्या िलशुद्धीकरण प्रकल्पािर ताण पडतो.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) • आळींदी नगरपररषदेकरीता इींद्रायणी नदीमधील मसद्धबे्  बींधाऱ्यातून पाणी उपसा 
करुन त ेनगरपररषदेच्या िलशुद्धीकरण कें द्रात शुद्ध केले िाते. 
• नगरपररषदेकडून िलशुद्धीकरण कें द्रामार्ल त नागररकाींना शुद्ध पाण्याचा पुरिठा केला िातो. 
यासाठी सदर पाण्याच े विविध दठकाणच े दरमहा २० नमुन े राज्य सािलिननक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, पुणे याींचेकडून तपासून घेण्यात येतात. अद्यापपयतंच्या त्याींच्या अहिालानुसार 
“पाणी वपण्यास योग्य” असे अहिाल प्राप्त झाले आहेत. 
• नगरपररषद हद्दीमध्ये पाण्यापासून झालेल्या साथीच्या आिाराबाबत नगरपररषदेकड े
कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही, असे नगरपररषदेने कळविले आहे. 
• इींद्रायणी नदीच्या काही भागात िलपणी िाढलेल्या आहेत, ही िस्तुजस्थती आहे. याकरीता 
नगरपररषद आळींदी याींनी ननविदा प्रर्क्रयेद्िारे ड्रम ि बॅरलच्या सहाय्यान ेबींधाऱ्यातील िलपणी 
थोपिून शहरास पाणी पुरिठा सुरळीत केला िातो. 
• आळींदी शहरास योग्य पाणी पुरिठा होण्यासाठी शासनान ेमहाराषर सुिणल ियींती नगरोत्थान 
महामभयानाींतगलत ददनाींक २९ ऑगस््, २०१९ च्या शासन ननणलयान्िये रुपये ५.५१३ को्ी 
रक्कमेच्या पाणी पुरिठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता ददली असनू नगरपररषदेने ददनाींक ३० 
एवप्रल, २०२० रोिी कीं त्रा्दारास कामाचे आदेश ददलेले आहेत. 
• पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रागधकरण याींच्यामार्ल त इींद्रायणी नदीचे प्रदषुण रोखण्यासाठी 
आणण नदीच ेपुनरुज्िीिन करण्यासाठी रुपये १५८७.०२ को्ी प्रकल्प र्कीं मत असलेला इींद्रायणी 
नदी सुधार प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. याबाबतचा प्रस्ताि शासनान े पयालिरण 
विभागामार्ल त कें द्र शासनाच्या िलशक्ती मींत्रालयास ददनाींक २० माचल, २०२० रोिी सादर केला 
आहे. 
• वपींपरी-गचींचिड शहरातील औद्योगगक के्षत्रातील लघ ु उद्योगामधून तयार होणाऱ्या 
साींडपाण्यािर प्रर्क्रया करण्यासाठी एकत्रत्रत Common Effluent Treatment Plant (CETP) 
उभारण्यासाठी DPR महानगरपामलकेकडून तयार करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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निी मजांबई प्रिल्पग्रस्तताांना सांपाहदत िेलेल्या िसमनीच्या  
मोबदल्यात १२.५ टक्िे भूखांड वितरीत िरण्याबाबत  

  

(३५)  ११६१४ (१८-०९-२०२०).   श्री.िणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबई प्रकल्पग्रस्त मदहला मींडळाींना १२.५ ्क्के योिनेंतगलत राखीि असलेल्या 
भूखींडाच े िा्प नाममात्र दरान े करण्याच े मसडकोच े धोरण असूनही अद्याप भखूींडाच े िा्प 
करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददिा गािातील अदहल्या मदहला मींडळ ि नािसायी मदहला मींडळ तसचे ऐरोली 
गािातील गािदेिी मदहला मींडळ या प्रकल्पग्रस्त मदहला मींडळाींनी त्याींना १२.५ ्क्के 
योिनेंतगलत नाममात्रदरान ेराखीि भूखींडाचे िा्प कराि ेम्हणून मसडको प्रागधकरणाकड ेमागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, निी मुींबई प्रकल्पग्रस्ताींच्या सींपाददत केलेल्या िममनीच्या मोबदल्यात १२.५ 
्क्के भूखींड वितरीत करण्याचा ननणलय घेऊनही प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्ताींना ७.८५ ्क्के भूखींड 
मसडकोने वितरीत केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानुसार उक्त मदहला मींडळाींना राखीि भूखींडाचे िा्प करण्याबाबत तसचे प्रकल्पग्रस्ताींना 
उिलररत मशल्लक भखूींड वितरीत करण्याबाबत शासन स्तरािरून कोणती कायलिाही करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     मसडको महामींडळाकडून मदहला मींडळाींना समाि कल्याणकारी उपक्रमाकररता ितृ्तपत्रात 
िाहीरात प्रमसद्ध करुन पात्र सींस्थाींना / मींडळाींना भखुींडाच ेिा्प करण्यात येत.े 
     अदहल्या मदहला मींडळ ि नािसायी मदहला मींडळ तसेच गािदेिी मदहला मींडळ याींनी 
मदहला मींडळ या उपक्रमाकररता भुखींड िा्पासाठी  मसडकोकड ेअिल सादर केल्याचे ददसून येत 
नाही. 
(३) ि (४) शासन ननणलय, दद.०६.०३.१९९० मधील तरतूदीनसुार १२.५ ्क्के योिनेंतगलत 
प्रकल्पग्रस्ताींना भखुींडाच ेिा्प करण्यात आलेल्या िममनीपकैी र्कमान ३० ्क्के िमीन सुविधा 
आणण सुखसोयीसाठी राखून ठेिल्याने ८.७५ ्क्के भुखींडाचे िा्प करण्यात येते. 
     ठाणे तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतक-याींना १२.५ ्क्के योिनेंतगलत एकूण ९४ ्क्के 
भुधारकाींना भुखींड िा्प करण्यात आलेले आहेत. उिलररत ६ ्क्के प्रकल्पग्रस्ताींना ठाण े
तालुक्यातील सिल गािाींचे मलींकेि एक करुन भुखींड िा्पाची प्रर्क्रया सुरु आहे. त्यानुसार 
दद.१०.०१.२०२० रोिीच्या सींगणकीय सोडतीद्िारे पात्र प्रकल्पग्रस्ताींना भखुींड इराददत करण्यात 
आले आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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धजळे येथील िोंदरू विमानतळाच्या धािपट्टीची लाांबी िाढविण्याबाबत 
  

(३६)  ११६९२ (१९-०९-२०२०).   श्री.िज णाल पाटील (धजळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मजख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) धुळे येथील गोंदरू विमानतळाच्या धािपट्टीची लाींबी १४०० मी्र असून सदर धािपट्टीची 
लाींबी िाढिून १७०० मी्र करण्यात यािी तसेच गोंदरू विमानतळािर व्यािसानयक विमान सेिा 
सुरु करून नाई् लँन्डीगची पण व्यिस्था करण्यात यािी अशी मागणी धुळे येगथल 
नागररकाींनी केली असल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकाय ननणलय घेतला आहे ि त्यानुसार 
शासनाने कोणती कायलिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (१५-१०-२०२०) : (१) जिल्हागधकारी कायाललय,धुळे याींना दद.२०/०३/२०२० रोिी 
याबाबतच ेननिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) सदर ननिेदनाची प्रत शासनास प्राप्त झाली असून ननिेदनातील मुद्याींसींदभालत 
MADCकडुन अहिाल मागविण्यात आला आहे.  
(३) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

अमरािती जिल््यातील धचखलदरा आलाडोह साठिण तलािाची उभारणी िरण्याबबात  
  

(३७)  ११९५३ (२०-०९-२०२०).   श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय निर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती जिल्ह्यातील गचखलदरा आलाडोह साठिण तलाि (ब्रह्मसती प्रकल्प) पूणल करून 
आददिासी बहुल पररसरराला वपण्याचे पाणी ममळण्यासाठी मसडकोकडून एकूण ३९ को्ी रुपये 
ननधी मींिूर करणेबाबत व्यिस्थापर्कय सींचालक, मसडको मुींबई याींच्यासोबत मायक्रोसॉफ्् 
मलींकद्िारे ददनाींक २२ िुन, २०२० रोिी िा त्या सुमारास लोकप्रनतननधीींनी बैठक घेऊन िरील 
मागणी केली ि मसडकोने िरील मागणी तत्ितः मान्य केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गचखलदरा येथील विकास काम ेमींिूर करून करुन सदर कामाींसाठी ननधी मींिूर 
करण्याबाबतचीही मागणी करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने आददिासी बहुल पररसरराला वपण्याचे पाणी 
ममळण्याबाबत तसेच गचखलदरा येथील विकास कामाींना ननधी ममळण्याबाबत कोणती कायलिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : 
(१), (२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     मसडकोची गचखलदरा अगधसूगचत के्षत्रासाठी विशेष ननयोिन प्रागधकरण म्हणून ननयुक्ती 
करण्यात आलेली आहे. गचखलदरा शहराला पाणीपुरिठा करण्याकररता बरमासत्ती नदीिर 
आलाडोह साठिण तलािाची उभारणी करण्याकररता कायलकारी अमभयींता पा्बींधारे विभाग, 
अकोला याींचकेडून मसडको महामींडळाकड ेप्रस्ताि प्राप्त झाला आहे. जिल्हागधकारी, अमरािती 
याींच्या समिेत झालेल्या सींयुक्त स्थळपाहणीअींती, आलाडोह साठिण तलािाचा पा्बींधारे 
विभागाने मानगचत्र अ्यास करुन जिल्हागधकारी, अमरािती याींना प्रस्ताि सादर केला आहे. 
जिल्हागधकारी, अमरािती याींनी दद.२९.०१.२०१९ रोिी उक्त प्रस्तािाच्या अनुषींगाने प्रशासक, 
गचखलदरा याींना आिचयक ननधी मसडकोन ेउपलब्ध करुन देणेबाबत कळविले आहे. तद्नींतर, 
दद.१३.०२.२०२० रोिी मसडकोच्या विनींतीनुसार कायलकारी अमभयींता, पा्बींधारे विभाग, अकोला 
याींनी  सुमारे ३८.४५ को्ी एिढा ननधी उपलब्ध करुन देणेबाबत मसडकोस प्रस्ताि सादर केला 
आहे. 
     दरम्यानच्या कालािधीत लोकप्रनतननधीसोबत मायक्रोसॉफ़्् मलींकद्िारे दद.२२.०६.२०२० 
रोिी झालेल्या बैठकीत अगधक्षक अमभयींता (पा्बींधारे) विभाग, अकोला याींनी विदभल पा्बींधारे 
विकास महामींडळामार्ल त मसडकोस प्रस्ताि सादर करण्याच ेननदेश देण्यात आले आहेत. 
     तथावप, सदर बैठकीमध्ये गचखलदरा येथील विकास काम ेमींिुर करणे ि त्यासाठी देय 
ननधी मींिूर करण्याच्या मागणीबाबत चचाल झालेली नाही. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ससरोंचा निरपांचायत येथे विविध वििास िामाांिरीता ई-ननिीदा  
प्रकिया ननयमबा्यपण ेिेल्याबाबत  

(३८)  ११९८४ (१७-०९-२०२०).   श्री.धमफरािबाबा आत्राम (अहेरी) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसरोंचा (जि.गडगचरोली) नगरपींचायत येथे विविध विकास कामाींकरीता ददनाींक २३ एवप्रल, 
२०२० ते ०३ म,े २०२० या दरम्यान ई-ननिीदा प्रर्कया पुणल करताींना शासन ननणलय 
क्र.सीए्ी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२ दद. २७/९/२०१८ च्या ननदेशाच े पालन न झाल्याच े माहे म,े 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननविदा उघडताींना बहुसींख्य कीं त्रा्दार उपजस्थत असणे अननिायल असताींना 
अत्यल्प कीं त्रा्दाराींच्या उपजस्थतीत ननविदा उघडण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननविदा प्रागधकाऱ्याने ठराविक कीं त्रा्दाराींशी सींगनमत करुन त्याींना काम 
ममळण्याच्या हेतून ेननविदा प्रर्क्रया पार पाडल्याच ेप्रथमदशी ननदशलनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाच्या ननदेशाच े पालन न करता ननयमबाह्य ननविदा प्रर्क्रया पार 
पाडण्यात आल्यामुळे ननविदा प्रर्कया रद्द करण्याबाबत शासन कोणती कायलिाही करणार िा 
कररत आहे, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानुसार ननयमबाह्य मललाि प्रर्क्रया पार पाडणाऱ्या ननविदा प्रागधकाऱ्यािर शासनाच्याितीने 
ननलींबनाची कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१), (२), (३), (४) ि (५) • मसरोंचा नगरपींचायत अींतगलत 
१५ विकास कामाींकरीता ऑनलाईन ई-ननविदा ददनाींक २३/४/२०२० रोिी ितलमान पत्रामध्ये 
प्रमसद्ध करण्यात आली होती. त्यामध्ये सदर ननविदा ददनाींक ४/५/२०२० रोिी सकाळी १२-०० 
िािता सींकेतस्थळािर पहाियास ममळतील अस ेनमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार सींबींधीत 
ननविदाकाराींनी त्यािळेी उपजस्थत राहणे ही त्याींची िबाबदारी आहे. 
• ऑनलाईन ननविदा प्रर्क्रया असल्यान े ननविदा भरलेल्या कीं त्रा्दाराींची नाि े ननविदा 
उघडल्यानींतर कळू शकतात. त्यामुळे सदरच्या ननविदाकाराींना ननविदा उघडण्याच्या ददिशी 
िेगळ्याने बोलािण्याची आिचयकता ददसून येत नाही. 
• ननविदा उघडण्याच्या ददिशी म्हणि े ददनाींक ४/५/२०२० रोिी दपुारी १२-०० िािेपयतं 
ननविदाकाराींनी येणे अपेक्षक्षत होत.े परींत ु दपुारी १-०० िािेपयतं प्रनतक्षा केली असता एकही 
ननविदाकार उपजस्थत नसल्याने ननयमानुसार उपजस्थत पदागधकारी, कमलचारी याींचे उपजस्थतीत 
ननविदा उघडण्यात आल्या आहेत. 
• सदर ननविदा L१ दरानुसार मान्यतेकरीता ददनाींक २७/५/२०२० रोिीच्या स्थायी सममतीसमोर 
सादर केले असता सिांनमुते त्यास मींिूरी देण्याचा ठराि पाररत केला आहे.  
• ननविदा प्रर्क्रया ऑनलाईन पद्धतीने पूणल करुन L१ धारकास मींिूरी ददली असल्यान ेचौकशी 
करण्याची आिचयकता ददसून आली नाही.  
(६) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सोपाननिर (पजणे) येथील पाणीपजरिठा िाहहन्या िीणफ झाल्याबाबत 
  

(३९)  १२००२ (२०-०९-२०२०).   श्री.चेतन तजपे (हडपसर), श्री.सजननल हटांिरे (िडिाि शेरी), 
श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (सशरुर) :   सन्माननीय निर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोपाननगर (पुणे) येथील अनेक िषालपूिी ्ाकलेल्या पाणीपुरिठ्याच्या िादहन्या िीणल 
झाल्याने या िादहन्याींमध्ये मैलापाणी ममसळत असल्याने या पररसरातील नागररकाींना दवुषत 
पाणीपुरिठा होत असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये िा त्यादरम् यान ननदशलनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, येथे निीन पाण्याची िादहनी ददनाींक २५ िानिेारी, २०२० रोिी िा त्या 
सुमारास रु््ली असून एलएन्ी आणण पुणे पाणीपुरिठा विभाग यापैकी कोणीही िादहनीची 
दरुुस्ती केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार या भागातील िीणल िादहन्या बदलण्याबाबत ि कामाींमध्ये विलींब करणाऱ्या सींबगधत 
दोषीींिर कारिाई करणेबाबत शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) • पुणे महानगरपामलकेमार्ल त २४ X ७ 
प्रकल्पाींतगलत पुणे शहरातील सिल दठकाणच्या ज्युन्या ि िीणल झालेल्या पाण्याच्या पाईपलाईन 
बदलने, नविन िलिादहनी ्ाकणे हे काम मे.एल.अॅन्ड ्ी. कीं पनी मार्ल त चालू आहे.  
• सोपाननगर (पुणे) येथील िलिाहीन्या िीणल झाल्यान ेया िाहीन्याींमध्ये मलैापाणी ममसळत 
असून पररसरातील नागरीकाींना दवूषत पाणीपुरिठा होत असल्याची बाब ननदशलनास आली.  
• तद्नींतर सिल लाईन सार् करण्यात आलेल्या असून िीणल झालेल्या लाईन्स तातडीन े
बदलण्यात आलेल्या आहेत, असे आयुक्त, पुणे महानगरपामलका याींनी कळविले आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मलिापूर (जि.बजलढाणा) “ब” ििफ निरपररषद हद्दीमध्ये िोरोनाचा िाढता 
प्रादजभाफि रोखण्यासाठी िराियाच्या उपाययोिनाांबाबत 

  

(४०)  १२२८७ (१८-०९-२०२०).   श्री.रािेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर (जि.बुलढाणा) “ब”िगल नगरपररषद हद्दीमध्ये कोरोनाचा िाढता प्रादभुालि 
रोखण्यासाठी कराियाच्या उपाययोिनाींबाबत नगरपररषदेला मोठ्या प्रमाणात खचल करािा 
लागत असल्याची बाब ददनाींक २३ िून, २०२० रोिी िा त्या सुमारास ननदशलनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १४ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त ननधीच्या व्यािाची रक्कम शहरातील िाढत्या 
कोरोना सींसगल रोखण्यासाठी ममळणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सगचि, नवि-४ 
याींना ददनाींक २६ िून, २०२० रोिी िा त्यासुमारास ददलेले ननिेदन शासनास प्राप्त झाले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले, त्यानूसार “ब”िगल नगरपररषद मलकापूर (जि.बुलढाणा) याींना १४ व्या वित्त आयोगाच्या 
प्राप्त ननधीच्या व्यािाची रक्कम कोविड-१९ अींतगलत खचल करण्याची परिानगी ममळणेबाबत 
कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
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     अध्यक्ष, नगरपररषद मलकापूर, जि.बुलडाणा याींच े १४ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त 
ननधीिर व्यािाची रक्कम कोरोना सींसगालच्या उपाययोिनाींिर खचल करण्यास परिानगी 
ममळण्याबाबत ददनाींक २४.०६.२०२० रोिीचे ननिेदन शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(३) कोरोना आिाराशी सींबींधीत उपाययोिनाींचा खचल वित्त आयोगाच्या अनुदानािरील 
व्यािाच्या रक्कमेतून करण्यास ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०२० रोिीच्या शासन ननणलयान्िये 
परिानगी देण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

श्री साईबाबा सांस्तथान सशडी (जि.अहमदनिर) येथील िमफचाऱयाांच्या  
िेतनातील तर्ाित दजर िरण्याबाबत 

  

(४१)  १२३३४ (१९-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय मजख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री. साईबाबा सींस्थान मशडी (जि.अहमदनगर) येथील कायलरत असलेल्या कुशल, अकुशल ि 
सुरक्षा पदािरील काम करणाऱ्या कमलचाऱ्याींना समान काम समान िेतन लागू करण्याबाबतचा 
प्रस्ताि श्री. साईबाबा सींस्थान मशडी याींनी ददनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा त्या समुारास 
शासनाकड े प्रस्ताि सादर केला असता, शासनाच्या सूचनेनुसार प्रस्तािातील त्रु्ीची पूतलता 
करुन सुधारीत प्रस्ताि ददनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी िा त्या सुमारस शासनास पुन्हा 
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी तेथील लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ५ माचल, २०२० रोिी िा त्या 
सुमारास मा.मखु्यमींत्री याींचेकड े ननिेदन देऊन सदर प्रस्तािास मान्यता देण्याबाबत विनींती 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार सदर कमलचाऱ्याींना समान काम समान िेतन लागू करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (१९-१०-२०२०) : (१) श्री साईबाबा सींस्थान असींघद्त कीं त्रा्ी कमलचारी 
सींघ्ना, मशडी याींनी त्याींच्या दद.१६.१०.२०१५ रोिीच्या पत्रान्िये समान काम समान िेतन 
यासाठी कीं त्रा्ी कमलचारी आमरण उपोषण सुरु करणार असल्याबाबतचे ननिेदन शासनास प्राप्त 
झाले आहे. सहाय्यक कामगार आयुक्त याींचकेड े दद.२५.०८.२०१६ रोिी याविषयी बैठक 
आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीच्या अनुषींगाने कामगाराींना समान काम समान 
िेतन लागू करण्याबाबत ददनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१६ रेािी शासनाकड े केिळ अमभप्रायासाठी 
पत्रव्यिहार केलेला आहे. शासनाकडून कोणतेही त्रु्ीींची पूतलता करण्याबाबतच ेपत्र श्री साईबाबा 
सींस्थान मशडी (जि.अहमदनगर) याींना पाठविण्यात आल्याचे ददसून येत नाही. 
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(२) दद.११.१०.२०१७ अगर त्यासुमारास प्रस्ताि प्राप्त नाही. मात्र, लोकप्रनतननधी 
याींच ेदद.०५.०३.२०२० रोिीच ेननिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) ि (४) प्रस्ताि नसला तरी मा.लोकप्रनतननधी याींच े दद.०५.०३.२०२० च्या ननिेदनाच्या 
अनुषींगाने मशडी सींस्थानास आिचयक त्या कायलिाहीसाठी कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
  

सािफिननि बाांधिाम विभाि, ठाणे (ता.शहापूर, जि.ठाणे) याांचेमार्फ त िरण्यात 
येत असलेल्या िामाांमध्ये िैरहायिहार होत असल्याबाबत 

  

(४२)  १२३५७ (१९-०९-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय सािफिननि 
बाांधिाम (सािफिननि उपिम ििळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सािलिननक बाींधकाम विभाग, ठाणे (ता.शहापूर, जि.ठाणे) याींचेमार्ल त सन २०१९-२० या 
कालािधीत पुरिणी विकास ननधीमधून रस्त्याींच्या दरुूस्ती तसेच नविन रस्त्याींच्या बाींधकामाची 
काम ेमींिूर करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणकोणती ि र्कती कामे मींिूर करण्यात आली असून या सिल कामाींबाबत    
ई-ननविदा प्रर्क्रया राबविण्यात आली होती काय ि उपरोक्त कामाींचे स्िरूप ि सद्य:जस्थती 
काय आहे, 
(३)  असल्यास, सदरहू काम े ननकृष् दिालची करण्यात आल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त 
झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सिल कामाींची सखोल चौकशी करून या प्रकरणी दोषी आढळणा-या 
अगधकारी, कमलचारी ि कीं त्रा्दार याींच्यािर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चहाहाण (१५-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
     तथावप, सन २०१९-२०२० मधील अथलसींकल्पामध्ये शहापूर तालुक्यातील राज्यमागल ि 
प्रमुख जिल्हा मागालची रुपये १४३३.८४ लक्ष र्कमींतीसाठी ९ काम ेमींिूर करण्यात आली आहेत. 
तसेच विशेष दरुुस्ती अींतगलत राज्यमागालच्या दरुुस्तीची रु.३७५ लक्ष र्कमींतीची २ काम ेमींिूर 
करण्यात आलेली आहेत. 
(२) शहापूर तालुक्यातील ११ कामाींपैकी ५ कामाींना कायालरींभ आदेश प्रदान करण्यात आले 
आहेत. कायालरींभ आदेश ददलेल्या ५ कामाींपैकी दोन कामे बहुताींशी पूणल झालेली असून उिलररत 
३ काम ेअद्याप हाती घेण्यात आलेली नाहीत. 
     कायालरींभ  आदेश ददलेल्या उपरोक्त ५ कामाींसाठी शासकीय ननयमानुसार ऑनलाईन ई-
ननविदा प्रर्क्रया राबविण्यात आलेली आहे.  
(३) सदरहू कामाींमध्ये बोगस तसेच ननकृषठ दिालची काम ेकरण्यात आली आहेत अशा 
आशयाच्या तक्रारी अप्राप्त आहेत. 
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(४) कायालजन्ित केलेल्या २ कामाींपैकी एका कामाची दक्षता ि गुणननयींत्रण मींडळाच्या पथकान े
पाहणी केली आहे. 
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबिली, सभिांडी, मीरा-भाईंदर आणण िसई-विरार या  
महानिराांमध्ये झोपडपट्टी पजनिफसन योिना राबविण्याबाबत 

  

(४३)  १२७०२ (२०-०९-२०२०).   श्री.महेश चौघजले (सभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय िहृननमाफण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबिली, मभिींडी, मीरा-भाईंदर आणण िसई-विरार या महानगराींतही झोपडपट्टी 
पुनिलसन योिना राबविण्याचा ननणलय शासनान े माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणलयाच्या अनषुींगाने कल्याण-डोंत्रबिली, िसई-विरार, मभिींडी आणण मीरा-
भाइंदर महानगरपामलकामधील झोपडपट्टी पुनविलकासासींदभालत शासनाने कोणती कायलिाही केली 
िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जितेंद्र आहाहाड (२०-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) ददनाींक २६ ऑगस््, २०२० रोिी 
मा.मींत्रत्रमींडळान े ददलेल्या मान्यतनेुसार निी मुींबई महानगरपामलका (मसडको ि नैना याींच्या 
के्षत्राींसह) आणण ठाण,े पनिेल, कल्याण-डोंत्रबिली, मभींिडी-ननिामपूर, िसई-विरार, ममरा-भाईंदर 
ि उल्हासनगर या महानगरपामलका आणण तसचे अींबरनाथ, बदलापूर, अमलबाग, पेण, खोपोली, 
माथेरान ि किलत या नगरपररषदा याींचा समािेश असणा-या के्षत्राींसाठी ठाणे मुख्यालय 
असणारे मुींबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनिलसन प्रागधकरण (बहृन्मुींबई महानगरपामलका के्षत्र 
िगळून) ननयुक्त करण्याबाबत ददनाींक ०८.०९.२०२० रोिी अगधसूचना ननगलममत करण्यात आली 
आहे. 

___________ 
  

रामटेिडी (पजणे) येथील एसआरए इमारतीची िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४४)  १२८७३ (२०-०९-२०२०).   श्रीमती माधजरी समसाळ (पिफती), श्री.सजननल िाांबळे (पजणे 
िॅन्टोन् मेंट), श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय िहृननमाफण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राम्ेकडी (जि.पुणे) येथे मागील काही िषांपासून एसआरए अींतगलत काम सुरु असून 
तेथील ए, बी आणण डी इमारतीींच ेकाम ेपूणल झाली असून सी ि ई या इमारतीचे काम प्रलींत्रबत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार सदर काम पूणल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जितेंद्र आहाहाड (२०-१०-२०२०) : (१),(२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
     सदर झोपडप्ृी पुनिलसन योिनेबाबत विकासक याींनी “योिना पुणलत्िा” च्या अनुषींगान े
ददनाींक ०९/०८/२०१९ रोिी सादर केलेल्या “ Phase Programme” मध्ये सी इमारतीच ेकाम 
माचल एवप्रल २०२० पयतं पुणल होईल ि इमारत ई चे माचल २०२१ पयतं आर.सी.सी ि वि् 
बाींधकाम पुणल होईल, असे कळविले होत.े सी इमारतीच ेकाम ििळििळ अींनतम ्प्यात असून 
ई इमारतीचे काम िोत्यापयतंच पुणल आहे. सदर योिना पुणल करणेबाबत झोपडप्ृी पुनिलसन 
प्रागधकरण, पुणे कडून विकासकाकड ेसतत पाठपुरािा सुरू आहे. 

___________ 
  

िजहािर निरपांचायतीतील (जि.रत्नाधिरी) १४ हाया वित्त आयोि योिनेतील  
िाम ेही निरपांचायतीच्या मालिीच्या िसमनीमध्ये नसल्याबाबत 

  

(४५)  १३३०९ (१६-०७-२०२०).   श्री.भास्तिर िाधि (िजहािर) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुहागर नगरपींचायतीने (जि.रत्नागगरी) १४ िा वित्त आयोग योिनेंतगलतच्या कामाींची 
ननविदा ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास प्रमसध्द करून मींिूर केलेली कामे ही 
सींबींगधत स्थाननक स्िराज्य सींस्थचे्या मालकीच्या िममनीमध्ये असािीत असा ननयम असताना 
४१ पैकी ३२ काम े ही नगरपींचायतीच्या मालकीच्या िागेत नसल्याची बाब मखु्यागधकारी, 
नगरपींचायत गुहागर याींनीच ददनाींक १ िानेिारी, २०२० रोिी िा त्यासुमारास अिलदार 
श्री.ियदेि मुरलीधर मोरे (रा.गुहागर) याींना मादहतीच्या अगधकाराखालील मादहतीमध्ये ददली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी जिल्हागधकारी, रत्नागगरी याींना चौकशीचे आदेश देऊन 
स्ियींस्पष् अमभप्रायासह अहिाल सत्िर सादर करण्याच्या सूचना ददल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हागधकारी, रत्नागगरी याींच्याकडून अहिाल प्राप्त झाला आहे काय, त्यात 
काय नमूद करण्यात आले आहे, तसेच खो्े प्रमाणपत्र सादर करून काम े मींिूर करून 
शासनाची ददशाभूल आणण र्सिणूक केल्याचे चौकशीत ननषपन्न झाले असल्यास या गींभीर 
प्रकरणी मुख्यागधकारी, नगरपींचायत गुहागर तसेच सदर कामाींना मींिुरी देणाऱ्या प्रर्क्रयेतील 
सींबींगधताींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे (२१-०९-२०२०) : (१) गुहागर नगरपींचायत हद्दीत १४ व्या वित्त आयोग 
योिनेंतगलत कराियाच्या “रस्ते, पाखाडी, ग्ार आणण सींरक्षण मभींत” अशा दद. ०२/११/२०१८ 
रोिी प्रमसध्द केलेल्या ४१ कामाींपैकी २४ कामाींच्या िागा ह्या नगरपींचायत मालकीच्या 
असल्याची कागदपत्र ेउपलब्ध नसल्याची बाब मादहती अगधकाराींतगलत अिलदारास कळविल्याच े
नगरपींचायतीन ेकळविले आहे.   
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी सुरु असल्याची बाब जिल्हागधकारी, रत्नागगरी याींनी कळविली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

निी मजांबई विमानतळ प्रिल्पग्रस्तताांच्या मािण्याांबाबात 
  

(४६)  १३५२७ (२०-०९-२०२०).   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबई विमानतळ प्रकल्पबागधत गािका-याींनी मसडको कायाललयािर ३९ ददिस आमरण 
उपोषण केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, निी मुींबई विमानतळ बागधत प्रकल्पग्रस्ताींची मा.नगरविकास मींत्री याींच्या 
समिेत बैठक ददनाींक १३ रे्ब्रुिारी, २०२० रोिी िा त्या सुमारास झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बैठकीत कोणते ननणलय घेण्यात आले ि प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्या 
सोडविण्याबाबात शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ सशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     अणखल भारतीय र्कसान सभा, रायगड याींनी दद.२३.१२.२०१९ रोिी मुक्कामी मोचालचे 
आयोिन केले होते. मात्र, दद.१६.०१.२०२० पासून बमेुदत आमरण उपोषणास सुरुिात केली 
होती. आींदोलनकत्यांशी चचाल केल्यानींतर दद.२४.०१.२०२० रोिी आमरण उपोषण मागे घेण्यात 
आले. 
(२) ि (३) होय हे खरे आहे. 
     सदर बैठकीमध्ये प्रकल्पग्रस्ताींना िाहीर करण्यात आलेल्या पुनिलसन पॅकेििर चचाल 
करण्यात आली. 
     निी मुींबई आींतरराषरीय विमानतळ प्रकल्पबागधताींच्या पुनिलसनाबाबत शासन ननणलय, 
दद.०१.०३.२०१४ ि दद.२८.०५.२०१४ अन्िये मींिूर केलेल्या पनुिलसन पॅकेि नुसार देय लाभ अदा 
करण्यात आले असून सुमारे ९६ ्क्के प्रकल्पबागधत स्थलाींतररत करण्यात आलेले आहेत. 
     प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्या मसडकोस प्राप्त झालेल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्ताींच्या सादर 
केलेल्या काही मागण्या ह्या उक्त पुनिलसन पॅकेिबाहेरील असून त्यापैकी मजच्छमार 
बाींधिाींसाठी िेट्टी उभारणी तसेच मच्छीमाके्साठी भूखींड इ. मागण्या सकारात्मक 
दृष्ीकोनातून मान्य करुन त्याप्रमाणे मसडकोकडून कायलिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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खानापूर (जि.साांिली) निरपांचायतीच्या हद्दीमध्ये पजरातन विभािाच्या  
ननयमािलीमजळे बाांधिामास प्रनतबांध असल्याबाबत 

  

(४७)  १३६१९ (२०-०९-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापूर (जि.साींगली) नगरपींचायतीच्या हद्दीमध्ये पुरातन विभागाच्या ननयमािलीमळेु 
बाींधकाम करण्यास प्रनतबींध करण्यात येत असल्याच ेमाहे िून, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरात बाींधकाम करण्यास प्रनतबींध करण्यात आल्यामुळे नगरपींचायत 
हद्दीतील िुन्या ि मोडकळीस आलेल्या घराींचे बाींधकाम करण्यास अडचणी येत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
तद्नुसार याबाबत तोडगा काढण्याबाबत शासन स्तरािर कोणती कायलिाही करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) • खानापूर नगरपींचायतीच्या हद्दीमध्ये 
६१२० चौ.मी. के्षत्रािर मोहम्मद तघुलक दरगाह आहे.  
• सदर िागेची मालकी कें द्र सरकारची आहे. सदर के्षत्र भारतीय पुरातत्ि सिेक्षण मुींबई मींडळ 
अींतगलत राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक आहे.  
• सदर स्मारकास प्राचीन स्मारके ि पुराणिस्त ुशास्त्रविषयक स्थळे ि अिशेष अगधननयम, 
१९५८ लागू आहे. त्यामळेु स्मारकाच्या पासूनच्या ३०० मी्र पररसरात कोणतेही बाींधकाम 
कराियाच े झाल्यास उक्त अगधननयमातील तरतूदीनुसार कें द्र शासनाच्या पुरातत्ि विभागाची 
पूिल परिानगी / ना-हरकत घ्यािी लागते. 
• दरगाह पररसराच्या ३०० मी्र पेक्षा िास्त अींतरािर असणाऱ्या तसेच खानापूर नगरपींचायत 
अींतगलत असणाऱ्या बाींधकामास ननयमानुसार नगरपींचायतीकडून परिानगी देण्यात येत,े त्यात 
कोणतीही अडचण नाही. 
(४) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

उरुळी-र्ज रसजांिी (जि.पजणे) येथील िचरा डपेो बांद िरण्याबाबत 
  

(४८)  १४११६ (२०-०९-२०२०).   श्री.सांिय ििताप (पजरांदर) :   सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरुळी-रु्रसुींगी (जि.पुणे) येथील कचरा डपेोत मोठ्या प्रमाणािर कचरा ्ाकल्यामळेु ननमालण 
होणा-या समस्याीं विरोधात अनेक िषालपासून स्थाननक नागररक आींदोलन ेकरीत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळले आहे 
ि तद्नुसार सदर कचरा डपेो अन्यत्र हलविण्याबाबत कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) उरळी-रु्रसुींगी कचरा डपेोमध्ये कचरा ्ाकल्यामळेु 
सदर डपेो बींद करािा यासाठी स्थाननक नागररकाींनी िेळोिळेी आींदोलन केले आहे, हे खरे 
आहे.    
(२) • देिाची उरळी/रु्रसुींगी येथ ेसु.१६३ एकर िागेिर पुणे महानगरपामलकेचा एकमेि कचरा 
डपेो सन १९९१ पासून कायलरत असून घनकचऱ्यािर प्रक्रीया केल्यानींतर ननमालण होणाऱ्या 
अींदािे ३५० त े ४०० मे. ्न ररिेक््/इन ल् कचरा सदर डपेोच्या दठकाणी असलेल्या भ-ू
भरािामध्ये घेण्यात येतो.  
• िानेिारी, २०१५ पासून भ-ूभरािाच्या सुमारे २० एकर िागेिर कचरा ्ाकण्यात येत होता.  
सदर िुन्या कचऱ्याचे अींदाजित प्रमाण हे ९ त े१० लाख मे.्न इतके आहे.  
• सदरच्या कचऱ्यापासून तेथील नागररकाींना होणाऱ्या त्रासामळेु दद.१८.०४.२०१९ पासून 
बायोमायननींग प्रक्रीयेव्दारे सदर दठकाणच्या िुन्या कचऱ्यािर प्रक्रीया करण्याचे काम सुरू केले 
आहे. 
• त्यामुळे सुमारे ११ एकर िागा मोकळी करून घेण्यात आलेली आहे.  
• तसेच भ-ूभरािात प्रक्रीया न करता घेण्यात येणारा कचरा पूणलपणे थाींबविलेला असून सदर 
दठकाणी र्क्त कचऱ्यािर प्रक्रीया केल्यानींतर ननमालण होणारे उिलररत ररिेक््/इन ल् भू-
भरािामध्ये घेण्यात येत आहे.   
• तसेच शास्त्रोक्त भ-ूभराि उभारण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आहेत.  
• या व्यनतररक्त स्थाननक नागररकाींना त्रास होि ूनये म्हणून िुन्या कचऱ्यािर कॅवपींग प्रक्रीया, 
िकृ्ष लागिड, उिलररत कचऱ्यािर ननयममतपणे मातीचे आिरण ्ाकून कचरा झाकणे, 
बायोकल्चर ि औषध र्िारणी करणे, दवुषत िायू सींकमलत करून िाळण्याची प्रक्रीया करणे, 
िायू प्रदषूण होिू नये याची दक्षता घेणे इ. उपाय योिना करण्यात येत असल्याच े पुणे 
महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
• तसेच उरळी-रु्रसुींगी येथील कचरा डपेोसाठी वपींपरी साींडस, ता.हिेली, जि.पुणे येथील सुमारे 
१९.९ हे. िागा िन विभागाकडून प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे पुणे 
महानगरपामलकेने कळिीले आहे.      
(३) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यातील अनजसूधचत िमातीच्या सेिामजक्त िेलेल्या िमफचा-याांना सिेेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(४९)  १४१५४ (१९-०९-२०२०).   श्री.दादाराि िेच े (आिी) :   सन्माननीय मजख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शासकीय, ननमशासकीय ि महामींडळामधील िात िैधता प्रमाणपत्र सादर करू 
न शकल्यान ेबडतर्ल  झालेल्या सिल कमलचाऱ्याींना, अगधसींख्य पदािर ११ मदहन्याकररता पुन्हा 
शासकीय सेिेत घेण्याचे आदेश ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ रोिीच्या शासन ननणलयातील मुद्दा 
क्र. ४.२ नुसार देण्यात आले असनूही अद्याप सदर कमलचाऱ्याींना सेिेत सामािनू घेण्यात आले 
नसल्याच ेननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासन ननणलय ननगलममत झाल्यानींतर ३० ते ३५ िषल नोकरी करून 
सेिाननितृ्त झालेल्या कमलचाऱ्याींना गत ५ मदहन्याींपासून ननितृ्तीितेन ि इतर लाभ देण्यात 
आलेले नसून कमी करण्यात आलेल्या कमलचाऱ्याींना नोकरीत पुन्हा सामािून न घेणे तसेच 
कमलचाऱ्याींना िेतन िाढ न देण ेइत्यादी तक्रारीबाबत ऑरोह सींघ्नेने मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना 
ननिेदन देिूनही अद्याप कोणतीही कायलिाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापपयतं र्कती कमलचाऱ्याींना अगधसींख्य पदािर िगल करण्यात आले आहे, 
त्यापैकी र्कती कमलचाऱ्याींना ननयुक्ती ददनाींक १५ िून १९९५ रोिी पूिी झाली होती ि त्यापकैी 
र्कती कमलचाऱ्याींना SBC, NT, OBC तसेच खुल्या प्रिगालत सामािून घेण्यात आले होत े
याबाबतची खातेननहाय मादहती काय आहे, 
(४) तसेच ददनाींक ३० िून, २००४ रोिीच्या शासन ननणलयानूसार ददनाींक २८ नोव्हेंबर, २००० 
रोिीपयतं ज्या कमलचाऱ्याींना सेिासींरक्षण देिून SBC/NT/OBC तसेच खुल्या प्रिलगात समािून 
घेतले आहे अशा कमलचाऱ्याींचा समािेश अगधसींख्येत होत नसून केिळ सन २००० ते 
आितागायत शासकीय सेिेत समािेश झालेले ि ज्याींच ेिात प्रमाणपत्र अिैध ठरले आहे अस े
कमलचारी अगधसींख्य पदािर िगल करण्यास पात्र आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ददनाींक २८ नोव्हेंबर, २००० रोिीपयतं र्कती कमलचाऱ्यास सेिासींरक्षण देिून 
त्याींचा प्रिगल बदलण्यात आला आहे तसेच अगधसींख्य कमलचारी ही सींकल्पना कायदेशीर 
तरतुदीनुसार आहे काय, मा. सिोच्च न्यायालयाच्या आदेशात अगधसींख्य पुिललक्षी रोखण्याची 
प्रभािान ेिगल करण्याचे नमुद करण्यात आले आहे काय, त्याचप्रमाणे कमलचाऱ्याींची िेतन िाढ 
रोखण्याची कायलिाही कोणत्या सेिा शती अगधननयमान्िये करण्यात आली आहे याबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार उपरोक्त प्रकरणी 
कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (१६-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
     दद.२१.१२.२०१९ च्या शासन ननणलयान्िये अनुसूगचत िमातीचे िात िैधता प्रमाणपत्र 
सादर न केलेल्या ज्या कमलचाऱ्याींना यापूिी सेिामुक्त केले होत,े त्या कमलचाऱ्याींना ११ 
मदहन्याींच्या कालािधीकरीता अगधसींख्य पदािर ननयुक्ती देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
त्यानुसार सींबींगधत कायाललयाकडून अशा कमलचाऱ्याींना ननयुक्ती देण्याची कायलिाही सुरु आहे. 
काही कायाललयाकडून प्रशासकीय अडचणीमुळे अशा ननयुक्त्या होऊ शकल्या नाहीत. काही 
कमलचाऱ्याींना ननयुक्ती ददलेली नसल्याची ननिेदन े प्राप्त झालेली असून सींबींगधत कमलचाऱ्यास 
कायाललयात रुिू करुन घेण्याबाबतच्या सूचना दद.३०.६.२०२० च्या अ.शा.पत्रान्िये सिल 
विभागाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
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    अगधसींख्य पदािर कायलरत कमलचाऱ्याींना पुढील आदेशापयतं िेतनिाढ न देण्याबाबतच्या 
सूचना दद.२१.१२.२०१९ च्या शासन ननणलयान्िये देण्यात आलेल्या आहेत. 
    सदर कमलचाऱ्याींना सेिाविषयक/ सेिा ननितृ्ती लाभ देण्यासींदभालत शासनास मशर्ारस 
करण्यासाठी मा.मींत्री, अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सींरक्षण याींच्या अध्यक्षतखेाली 
दद.१५.६.२०२० च्या शासन ननणलयान्िये सममती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर सममतीच्या 
मशर्ारशीनुसार पुढील कायलिाही करण्यात येईल. 
(३) कोविड १९ या आिारामळेु राज्यात िादहर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे कायाललयातील 
उपजस्थती मयालददत करण्यात आलेली आहे. त्यामळेु अगधसींख्य पदािर िगल करण्यात आलेल्या 
कमलचाऱ्याींची मादहती सींकमलत करता आली नाही.  
(४) हे खरे नाही. 
     अनुसूगचत िमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेिेत रुिू झालेल्या ि सदर िात 
प्रमाणपत्र अिैध ठरलेल्या सिल कमलचाऱ्याींना अगधसींख्य पदािर िगल करण्याचे आदेश 
दद.२१.१२.२०१९ च्या शासन ननणलयान्िये देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ाित नाही. 
(६) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िडचाांदजर (जि.चांद्रपूर) निरपररषद अांतिफत प्रभाि ि.३ येथ ेप्रनतबांधीत  
के्षत्रात नािररि ननयमाांचे उल् लांघन िरीत असल् याबाबत 

  

(५०)  १४३४३ (२०-०९-२०२०).   श्री.सजधीर मजनिांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय निर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडचाींदरु (जि.चींद्रपूर) नगरपररषद अींतगलत प्रभाग क्र.३ येथ ेदसुरा पॉणझ्ीव् ह कोरोना रूग् ण 
आढळून आला असूनसुध् दा सदर प्रनतबींधीत के्षत्रात नागररक ननयमाींच े उल् लींघन करीत 
असल् याबाबत मा.वि.स.स. बल् लारपूर याींनी मुख् यागधकारी, गडचाींदरू नगरपररषद याींना ददनाींक 
१३ िुल,ै २०२० रोिी िा त् यासमुारास लेखी ननिेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) ि (२) • यासींदभालत मा.विधानसभा सदस्य (बल्लारपूर) 
याींचे लेखी ननिेदन नगरपररषद कायाललयास प्राप्त झाले नसल्याच ेमुख्यागधकारी, नगरपररषद 
गडचाींदरू याींनी कळविले आहे. 
• तथावप, गडचाींदरू नगरपररषदेतील प्रभाग क्रमाींक ३, िॉडल क्रमाींक ५ (डॉ. खेकड े हॉस्पी्ल 
पररसर) या भागात कोरोना बागधत रुग्ण आढळून आल्याने ि त्याचा प्रादभुालि इतर भागात 
पसरु नये याकरीता सािलिननक आरोग्याच्या दृष्ीने तथेील पररघीय के्षत्राचे सीमा उपविभागीय 
अगधकारी तथा उपविभागीय दींडागधकारी, रािूरा याींनी ददनाींक ३/७/२०२० रोिीच्या आदेशान्िये 
बींद केल्या होत्या.  
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• तसेच सदर पररसरात २ नागररकाींनी आपत्ती व्यिस्थापन अगधननयम, २००५, भारतीय 
साथरोग प्रनतबींध अगधननयम, १८९७ ि र्ौिदारी प्रर्क्रया सींदहता १९७३ च्या कलम १४४ च े
उल्लींघन केले असल्याने त्याींना ददनाींक १/७/२०२० रोिी नो्ीस देऊन सदर कायद्याअींतगलत 
त्याींना प्रत्येकी रुपये २०००/- दींड करण्यात आला आहे. तसेच सींबींधीताींविरुद्ध पोलीस 
स््ेशनमध्ये FIR देखील नोंदविण्यात आला आहे. 
(३) प्रचन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   रािेन्द्र भािित 
मजांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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