
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बावीसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे, महानगरपालििेच्या विविध प्रभागाांत साांडपाणी िाहहनयाांच्या देखभाि 
दरुुस्तीच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(१)  ६९ (०६-०४-२०२०).   श्री.लभमराि तापिीर (खडििासिा) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललकेच्या विविध के्षत्रिय कायाालये तसचे मखु्य खातयाींमार्ा त साींडपाणी 
िाहहन्याींच्या देखभाल दरुुस्तीच्या कामात गैरव्यिहार झाला असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० 
मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील पाच िर्ाामध्ये र्हरातील साींडपाणी िाहहन्याींच्या देखभाल दरुुस्तीसाठी 
१०० को्ी रुपये खचा झाला असून अद्यापही सुमारे ७०० ककलोमी्र िाहहन्या तुींबल्याच े
महानगरपाललकेच्या नोंदीमध्ये असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साींडपाणी िाहहन्याींच्या देखभाल दरुुस्तीिर एकूण झालेल्या खचााच्या अनुर्ींगान े
कोणकोणतया हठकाणी ि कर्ाप्रकारे देखभाल दरुुस्ती करण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींना हदनाींक २६ डडसेंबर, 
२०१९ (जा.क्र.१०९८/१९) रोजी िा तयासुमारास लेखी पिव्यिहार केला असता अद्यापही माहहती 
उपलब्ध करून हदलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहु प्रकरणी माहहती उपलब्ध करून देण्यास होत असलेली ्ाळा्ाळ, 
र्ासनाची हदर्ाभूल करून झालेल्या पैर्ाींच्या अपव्यय आणण साींडपाणी दरुिस्था याबाबत 
र्ासनातरे् चौकर्ी करून कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) ि (२) • अर्ा प्रकारची तक्रार स्थाननक विधानसभा 
सदस्याींनी केली आहे हे खरे आहे. 
• तसेच मागील ५ िर्ाामध्ये साींडपाणी िाहहन्याींच्या देखभाल दरुूस्ती ि भाींडिली कामाींसाठी 
पुणे महानगरपाललकेच्या १५ के्षिीय कायाालयाकडून रूपये ७६.५० को्ी खचा झालेला आहे.  
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• या खचाामध्ये िडगाि र्ेरी, येरिडा कळस धानोरी, औींध-बाणेर, लर्िाजीनगर, लसींहगड रोड, 
िारज-ेकिेनगर, धनकिडी-सहकार नगर, कोंढिा-येिलेिाडी, हडपसर-मुींढिा, िाणिडी-राम्ेकडी, 
भिानीपेठ, त्रबबिेिाडी, कसिा-विश्रामबागिाडा येथील ड्रनेजे लाईन देखभाल दरुूस्ती ि 
सार्सर्ाई या कामाींचा समािेर् आहे.  
• हद.२५.०९.२०१९ रोजी झालेल्या अनतिषृ्ीमुळे पुणे र्हरातील ओढे ि नाले याींच्या लगतच्या 
सोसायट्या ि झोपडपट्याींमध्ये परूाचे पाणी गेल्याने या भागातील ड्रनेेज लाईन्स ि चेंबसा पूणा 
विस्कळीत झाले होते. सदरचे काम देखभाल दरुूस्तीच्या ननयलमत कामामधून करण्यात आले 
आहे.     
(३) ि (४) सदरची माहहती उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे पुणे महानगरपाललकेने 
कळविले आहे. 
(५) ि (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महानगरपालििा के्षत्रात विविध पायाभूत सुविधा वििलसत िरण्यासाठी मांजूर िरण्यात 
आिेल्या िामाांना स्थधगती देण्यात आल्याबाबत 

  

(२)  ८१ (०६-०४-२०२०).   श्रीमती देियानी फराांदे (नालशि मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर 
पूिव), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िििोट), श्री.सांतोष दानि े (भोिरदन), श्री.प्रताप अडसड 
(धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) नगर विकास विभागातरे् महानगर पाललका/नगरपाललका/ नगरपींचायत/ नगर पररर्द 
अींतगात पायाभूत सुविधा, रस्ता अनुदान, ठोक तरतूद, नगरोतथान, हद्दिाढ, यािास्थळ ि अन्य 
र्ीर्ा अींतगात विविध विकासकामाींना हदलेला विकासननधी थाींबविण्याबाबत स्थगगती आदेर् 
र्ासनाच्या ितीन ेअिर सगचि, नगर विकास विभाग याींनी हदनाींक ५ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा 
तयासुमारास काढलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्ा प्रकारे पायाभूत सुविधा विकलसत करणाऱ्या विविध विकास कामाींना 
स्थगगती देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, यासींदभाात नागपूर येथील हहिाळी अगधिेर्न काळात मा.मुख्यमींिी महोदयाींना 
नागपूर र्हर ि ग्रामीण येथील काही लोकप्रनतननधीींनी पि हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, विकास कामाींना सुरुिात करण्याच्या दृष्ीने र्ासन ननणाय घेऊन 
विकासकामाचा ननधी थाींबविण्याचा हा आदेर् मागे घेण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ लशांदे (२२-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) हदनाींक ०५ डडसेंबर, २०१९ चे स्थगगती आदेर् हद.३१ माचा, २०२० अन्िये 
अर्ींत: मागे घेण्यात आले आहेत. 

___________ 
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िल्याण-डोंबबििी (जि.ठाणे) महानगरपालििा के्षत्रात िल्याण (पश्श्चम) येथीि  
गोपाििृष्ट्ण हॉटेिने िेिेिे िाढीि अनधधिृत बाांधिाम 

(३)  २३७ (२०-०३-२०२०).   श्री.महेश चौघुिे (लभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबिली (जि.ठाणे) महानगरपाललका के्षिात कल्याण (पश्श्चम) लक्ष्मी माके् 
समोरील गोपाल कृषण हॉ्ेलच े िाढीि बाींधकाम अनगधकृत घोवर्त केले असनू हॉ्ेल 
मालकाच्या विरोधात एमआर्ीपी चा गुन्हा दाखल करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोपाळ कृषण हॉ्ेलच्या िाढीि अनगधकृत बाींधकामा प्रकरणी अगधकारी ि 
नगरसेिकाींची एक सलमती देखील गठीत करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सलमतीने अनगधकृत बाींधकाम ननषकालसत करण्याचा अहिाल हदला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अहिाल प्राप्त होऊन देखील महानगरपाललका प्रर्ासनान ेअद्याप अनगधकृत 
बाींधकाम ननषकालसत केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, बाींधकाम ननषकालसत करण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या अगधकाऱ् याींिर ननलींबनाची 
कारिाई करण्यात येणार आहे काय, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१), (२), (३), (४) ि (५) • कल्याण-डोंत्रबिली 
महानगरपाललका के्षिातील गोपाळ कृषण हॉ्ेलची दरुुस्ती करण्यास हद.३१.०३.२०११ रोजी 
नगररचना विभागामार्ा त परिानगी देण्यात आली असून, तद्नींतर दोन िेळा मुदतिाढ देण्यात 
आलेली आहे. 
• महानगरपाललकेच्या सिासाधारण सभेत याबाबत चचाा उपश्स्थत झाल्यान े गोपाळ कृषण 
हॉ्ेलच्या दरुुस्तीस हदलेल्या परिानगीच्या अनुर्ींगाने स्थळपाहणी करणेकररता सिासाधारण 
सभेने हद.१८.१०.२०१२ रोजी ठराि क्र.७६ अन्िये सिा प्रकरणाींची चौकर्ी करून एकत्रितररतया 
अहिाल सादर करणेकररता १९ सदस्याींची तदथा सलमती गहठत केली होती. 
• प्रस्तुत प्रकरणी परिानगी देणारे नगररचनाकार याींचेविरुद्ध प्रर्ासनाने खातेननहाय चौकर्ी 
प्रस्तावित केली. सदर खातेननहाय चौकर्ीचा अींनतम अहिाल प्राप्त झाला असून, 
महानगरपाललका स्तरािर पुढील कायािाही प्रस्तावित आहे. 
• सन २०१६-१७ या कालािधीत लर्िाजी चौक ते महम्मद अली चौक त ेमहातमा रु्ले चौक 
या ननयोश्जत १८.०० मी. रस्तयामध्ये गोपाळ कृषण हॉ्ेलच ेपूणा ओट्याचे के्षि बागधत होत 
असल्यान,े सदर ओट्याचे बाींधकाम ननषकालसत करून, सदरची जागा महानगरपाललकेने रस्ता 
रुीं दीकरणासाठी िापरली, ही िस्तुश्स्थती आहे. 
• गोपाळ कृषण हॉ्ेलच्या िाढीि बाींधकामाबाबत तदथा सलमतीचा अहिाल अप्राप्त आहे. तदथा 
सलमतीचा अहिाल प्राप्त झालेनींतर आिश्यक ती कायािाही केली जाणार असल्याचे कल्याण-
डोंत्रबिली महानगरपाललकेन ेकळविले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई महानगरपालििेच्या प्रशासिीय िॉडवननहाय िोिसांख्या  

पाहता पी/उत्तर िॉडवच ेविभाजन िरण्याबाबत 
  

(४)  ६१२ (२१-०३-२०२०).   श्री.अतुि भातखळिर (िाांहदििी पिूव) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या प्रर्ासकीय िॉडाननहाय लोकसींख्या पाहता सिाागधक लोकसींख्या 
पी उततर (मालाड पूिा / पश्श्चम) मध्ये असल्याच ेननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेथील नागररकाींच्या लोकसींख्यींचा विचार करता लोकाींना पी उततर िॉडा मध्ये 
स्ितःची कामे करण्याकररता अडचणीचे होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रर्ासकीय िॉडाचे विभागीकरण करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींकडून झालेल्या 
मागणी नींतर सलमती नेमण्यात आली ि तया सलमतीन ेअहिाल सादर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील अहिालािर र्ासन स्तरािर कोणती कायािाही करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, र्ासन ककती कालािधीमध्ये या प्रर्ासकीय िॉडाचे विभाजन करणार आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पी/उततर िॉडामध्ये स्ितःची काम ेकरण्याकररता नमूद कारणामुळे अडचण होत असल्याची 
तक्रार स्थाननकाींकडून प्राप्त झालेली नाही, असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळविले आहे. 
(३) होय हे खरे आहे, असे, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन ेकळविले आहे. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतील विभागाींचे आकारमान ि लोकसींख्या यामधील असमतोल 
विचारात घेऊन बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतील सिा विभागाींच्या पुनराचनेबाबतचा प्रस्ताि 
महानगरपाललकेच्या सिा राजकीय पक्षाींच्या ग्नेतयाींच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करण्यात 
आला असता, सदर प्रस्तािािर सिा पक्षीय ग्नेतयाींनी उपजथित केलेले मुदे्द, नगरसेिक, 
मा.आमदार, मा.महापौर आदी मान्यिराींकडून प्राप्त झालेल्या सूचना विचारात घेऊन 
महानगरपाललका प्रर्ासनान े या प्रकरणी सिा सींबींगधताींर्ी चचाा करुन िा तयासाठी िेगळ्या 
र्ोरमद्िारे अभ्यास करुन धोरणातमक ननणाय घेण्याबाबतच्या प्रस्तािािर कायािाही चालु आहे. 
     तसेच, सदर प्रस्तािामध्ये मालाड येथील पी/उततर विभागाचे विभाजन करुन, निीन 
विभाग कायाालय “पी/पूिा विभाग” या नािान े तसेच विद्यमान पी/उततर विभाग “पी’पश्श्चम 
विभाग” या नािान े सींबोधण्याच े प्रस्ताविण्यात आले आहे. अस े बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन े
कळविले आहे. 
(५) ि (६) प्रर्ासकीय िॉडाच े विभाजन करण्याबाबतची कायािाही सुरु असनू तयासाठी अजून 
काही कालािधी लागणार असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन ेकळविले आहे. 
  

___________ 
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पुणे शहरातीि मळुा-मुठा नदीच्या पात्रात िाढिेल्या जिपणी िनस्पतीमुळे 
डासाांचा मोठ्या प्रमाणात प्रादभुावि झाल्याबाबत 

  

(५)  १०८७ (०३-०४-२०२०).   श्री.चेतन तुप े (हडपसर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरातील मुळा-मुठा नदीच्या पािात िाढलेल्या जलपणी िनस्पतीमुळे अनके हठकाणी 
पाणी तुींबून डासाींचा मोठ्या प्रमाणात प्रादभुााि झाल्यान ेनागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमााण 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डेंग्यू, गचकुनगुननया, स्िाईन लल्यू या नव्यान े उद्भिलेल्या आजाराींचे प्रमाण 
िाढले असून रक्त तपासणी, सोनोग्रार्ी, एक्स रे इ. महागड्या तपासण्याींसाठी गरीब 
नागररकाींना पुणे महानगरपाललकेकडून आरोग्याची सेिा पुरेर्ी लमळत नसल्याने तयाींची खासगी 
दिाखान्यामार्ा त मोठ्या प्रमाणात आगथाक वपळिणूक होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही िनस्पती काढून ्ाकण्यासाठी पुणे महानगरपाललकेकडून कोणतया स्िरुपाची 
उपाययोजना करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर िनस्पती पणूापणे काढून ्ाकण्यासाठी ककती कालािधी लागण ेअपेक्षक्षत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२७-१०-२०२०) : (१) ि (२) • पुणे र्हरातील मुळा-मुठा नदीच्या पािातील 
जलपणीमुळे तसेच इतर हठकाणी झालेल्या कक्कजन्य आजाराींच्या प्रादभुाािामळेु तसेच 
अनतिषृ्ीमुळे सन २०१९ मध्ये जिळपास २२०० च्या आसपास रूग्ण आढळून आले होते, हे 
खरे आहे. 
• तथावप, सद्य:श्स्थतीत पररश्स्थती ननयींिणात असनू, पुणे महानगरपाललकेच्या सिा दिाखान े
ि रूग्णालयाींकड ेरक्त तपासणी, एक्स रे या सुविधा र्ासकीय दरामध्ये कमी दरान ेउपलब्ध 
असून देण्यात येत आहेत.  
• ज्येषठ नागररक ि गरोदर माता याींना सिा सुविधा मोर्त परुविण्यात येतात, अस े पुणे 
महानगरपाललकेन ेकळविले आहे. 
• तथावप, खाजगी रूग्णालयाकडून रूग्णाींची आगथाक वपळिणूक होत असल्याच े ननदर्ानास 
आल्यास पुणे महानगरपाललकेकडून िेळोिळेी कायदेर्ीर कारिाई करण्यात येत असल्याच ेपुणे 
महानगरपाललकेन ेकळविले आहे.    
(३) ि (४) • जलपणी ही िनस्पती नदी ि तलािाच्या पािामध्ये गेल्या ८-१० िर्ाापासून 
मोठ्या प्रमाणािर िाढत असल्याची समस्या पुणे र्हरात ननमााण झाली आहे.    
• सन २०१९-२० ि २०२०-२१ या कालािधीमध्ये जलपणी ननमूालनाकरीता पुणे 
महानगरपाललकेमध्ये आगथाक तरतूद करण्यात आलेली आहे.  
• जलपणी ननमूालनाकरीता याींत्रिक बो्ीींचा िापर करण्यात येत असून, डासाींच्या ननमूालनासाठी 
ननयोजनबध्द कक्क नार्काींची र्िारणी करण्यात येते.  
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• अपूरा कमाचारी िगा असल्यान े इन्डोअर व्हेक््र कीं ट्रोल प्रोगॅ्रम अींतगात ठेकेदार पध्दतीने 
काम करण्यात येत असनू, कक्क प्रनतबींधक विभागामार्ा त जलपणीच े ननमूालन करण्याची 
कायािाही ननयलमतररतया सुरू असल्याचे पुणे महानगरपाललकेने कळविले आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

लमरा-भाईंदर महानगरपालििेतीि (जि.ठाणे) अधधिारी/िमवचाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(६)  १२४७ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती गीता जैन (लमरा भाईंदर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेतील लाचलचुपत विभागाने केलेल्या कारिाईत दोर्ी आढळुन 
आलेल्या  ५ सहायक आयुक्त पदाच्या समकक्ष पदािरील अगधकारी, २ कननषठ अलभयींता ि २ 
िैद्यकीय अगधकारी याींच्यािर महानगरपाललकेने कोणतीच कारिाई केली नसून ते तयाच 
पदािर ककीं िा समकक्ष पदािर कायारत असल्याने तयाींच्या कायापध्दतीत गैरिताणूक िाढली 
असल्याने स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.आयुक्त, लमरा भाईंदर महानगरपाललका याींच्याकड े
उक्त अगधकारी कमाचारी याींचेिर महाराषट्र महानगरपाललका कलम ५६ मधील पो् कलम ३ 
अन्िये कारिाई करािी अर्ी ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले, 
चौकर्ीच्या अनुर्ींगान ेउक्त अगधकारी ि कमाचारी याींचेिर महाराषट्र महानगरपाललका कलम ५६ 
मधील पो् कलम ३ अन्िये कारिाई करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) अर्ा प्रकारचे ननिदेन आयुक्त, लमरा-भाईंदर 
महानगरपाललका याींना प्राप्त झाले आहे. 
(२) • लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेमधील श्री.सींजय दोंदे, सहायक आयुक्त ि श्री.प्रर्ाींत 
जानकर, कननषठ अलभयींता याींच ेप्रकरण सन-२०११ च ेअसून, तयािेळी तयाींची प्रर्ासनामार्ा त 
चौकर्ी करण्यात आलेली नव्हती. 
• तथावप, मा.न्यायालयीन ननणायाच्या अधीन राहून तयाींना ननलींबन आढािा सलमती गठीत 
करून कामािर पुन:स्थावपत करण्यात आलेले आहे. 
• उिाररत अगधकारी/कमाचाऱ्याींविरुद्ध महानगरपाललकेमार्ा त चौकर्ी पूणा केली असून, चौकर्ी 
अहिालािर महानगरपाललका स्तरािर कायािाही प्रस्तावित आहे. 
• सदर कमाचाऱ्याींविरुद्ध लाचलचुपत विभागामार्ा त मा.न्यायालयात ख्ला दाखल केलेला 
असून, याबाबत मा.न्यायालयाचा अींनतम ननणाय प्रलींत्रबत आहे. 
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• हद.१४.१०.२०११ ि हद.३१.०१.२०१५ रोजीच्या र्ासन ननणायातील तरतूदीच्या अनुर्ींगान े
ननलींबन आढािा सलमतीची बैठक आयोश्जत करून उक्त अगधकारी/कमाचारी याींना मा. 
न्यायालयाच्या ननणायाच्या अधीन राहून कामािर हजर करून घेण्यात आले असल्याचे, लमरा-
भाईंदर महानगरपाललकेने कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

डोंबबििी (जि.ठाणे) शहरातीि िाढते प्रदषुण 
  

(७)  १४६५ (२१-०३-२०२०).   श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटीि (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबिली (जि.ठाणे) र्हरातील िाढते प्रदरु्ण ि अस्िच्छतेबाबत बुधिार हदनाींक ८ 
जानेिारी, २०२० रोजी िा तया सुमारास कें हिय प्रदरु्ण ननयींिण मींडळाच्या अगधकाऱ्याींनी 
डोंत्रबिली येथे येऊन एमआयडीसी ि महानगरपाललका अगधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याचे आदेर् 
हदल्यानींतर दोर्ी अगधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींिी 
याींच्याकड ेननिेदनाद्िारे हदनाींक १० जानेिारी, २०२० रोजी िा तया सुमारास मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिेदनाच्या अनुर्ींगान े एमआयडीसी ि कल्याण-डोंत्रबिली 
महानगरपाललका अगधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) • कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललका के्षिातील एम.आय.डी.सी. पररसरातील िाढत ेप्रदरु्ण 
ि अस्िच्छतेसींदभाात मा.राषट्रीय हररत लिादाच्या ननदेर्ानुसार ननयकु्त सींननयींिण सलमतीसमोर 
हद.०८.०१.२०२० रोजी सनुािणी घेण्यात आली. 
• तयामध्ये कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेला एम.आय.डी.सी. पररसरातील डबे्रीज/कचरा 
तातडीन ेउचलणेबाबत सचुना करण्यात आली. 
• तयास अनुसरून हद.२०.०१.२०२० रोजी जेसीबी, पोकलेन मर्ीन ि मनुषयबळाचा िापर करून 
सदरचे नाले सार् करून, नाल्याींमधून काढलेला गाळ/कचरा कल्याण येथील कचरा डपेोिर 
्ाकण्यात आला आहे. 
• कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेच्या घनकचरा व्यिस्थापन विभागामार्ा त रस्तयािरील 
डबे्रीज/कचरा ननयलमत उचलण्यात येऊन कचरा डपेोिर ्ाकण्यात येतो. 
• सदर बैठकीमध्ये झालेल्या ननणायानुसार तातडीने योग्य ती दक्षता घेतल्यान े
महानगरपाललकेच्या अगधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याचा प्रर्न् उद्् ावत नसल्याच े कल्याण-
डोंत्रबिली महानगरपाललकेन ेकळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नाांदरुा (श्ज.बुिढाणा) येथीि आठिडी बाजारामध्ये मोठे टीन शेड नसल्याने  
भाजी विके्रते ि ग्राहिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(८)  २२२५ (०३-०४-२०२०).   श्री.राजेश एिड े(मििापूर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदरुा (श्ज.बुलढाणा) येथील आठिडी बाजारामध्ये मोठे ्ीन र्ेड नसल्याने भाजी विके्रते 
ि ग्राहक नागररकाींची प्रचींड गैरसोय होत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पािसाळ्यामध्ये सदर आठिडी बाजार जलमय तसेच गचखलमय होतो, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले ि 
तद्नुसार नाींदरुा (श्ज.बुलढाणा) येथील आठिडी बाजारामध्ये मोठे ्ीनर्ेड आणण अींतगात 
रस्तयाींचे डाींबरीकरण अथिा पेव्हर ब्लॉक बसविणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) • नाींदरुा नगरपररर्देअींतगात आठिडी 
बाजार, रस्तयाचा भाग सोडून पािसाळ्यामध्ये जलमय होतो, ही िस्तुश्स्थती आहे. याकरीता 
नगरपररर्देने आठिडी बाजारात मुरुम पसरविला आहे. 
• तसचे यासाठी नगरपररर्देने १३ व्या वितत आयोगाच्या ननधीतून आठिडी बाजारामधून 
मुख्य रस्तयाचे डाींबरीकरण करुन भाजी विके्रतयाींकरीता ओट्याींचे बाींधकाम केले आहे. तयामळेु 
भाजी विके्रते आणण ग्राहक याींची गैरसोय होत नाही. 
• भाजी विके्रते ि ग्राहकाींनी बाजारामध्ये ्ीनर्ेड करीता नगरपररर्देकड े मागणी केल्याचे 
हदसून आले नाही. दरम्यान, आठिडी बाजारात दकुान समुहाच ेबाींधकाम करुन आठिडी बाजार 
विकलसत करण्याची बाब नगरपररर्देच्या विचाराधीन असल्याच ेनगरपररर्देने कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरािती श्जल््यातीि शासिीय िायावियामध्ये सेिा हमी िायद्यानुसार माहहती  
प्रलसद्ध ि जाहीर न िरणा-या अधधिाऱ याांिर िारिाई िरणेबाबत 

  

(९)  २४२० (१६-०३-२०२०).   श्री.राजिुमार पटेि (मळेघाट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र लोकसेिा हक्क अगधननयम, २०१५ मधील हदनाींक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर 
केलेल्या अगधसूचनेतील कलम ३ नुसार अमरािती श्जल््यातील ककती कायाालयाींनी 
तयाींच्याकडून पुरिण्यात येणाऱ्या सेिा ि कालमयाादा ि इतर बाबीींची माहहती सूचनार्लक ि 
पो ा्लिर प्रकालर्त केलेली नाही, 
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(२) असल्यास, लोकसेिा हक्क अगधननयम, २०१५ च्या अगधसचूनेमध्ये हदनाींक १६ नोव्हेंबर 
२०१६ च्या कलम ३ नुसार माहहती प्रलसद्ध न करणाऱ्या ककती अगधकाऱ्याींिर अगधसूचना 
अींमलात आल्यापासनू कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) असल्यास, महाराषट्र लोकसिेा हक्क अगधननयम, २०१५ नसुार नागररकाींना पुरविण्यात 
येणाऱ्या सेिा कालमयाादा याबाबतची माहहती र्ासनाने पो ा्लिर ि कायाालयाबाहेर प्रलसद्ध 
करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (२३-१०-२०२०) : (१) सदर माहहती श्जल््यातील सूचनार्लकाींिर  प्रलसद्ध 
करण्यात आलेली आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) सदरची माहहती श्जल््याींतील कायाालयाींमध्ये सूचना र्लक, ललॅक्स बोडा, लभततीपिके 
याद्िारे प्रलसद्ध करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

यितमाळ नगरपररषदेची हद्दिाढ होऊनसुध्दा अद्यापपयतं ग्रामपांचायत  
िमवचा-याांच ेसमािशेन झािे नसल्याबाबत 

  

(१०)  २८५४ (२१-०३-२०२०).   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१६ पासून यितमाळ नगरपररर्देची हद्दिाढ होऊनसुध्दा अद्यापपयतं ग्रामपींचायत 
कमाचा-याींच ेसमािरे्न झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही कमाचा-याींनी मा.उच्च न्यायालय ि इतर न्यायालयात समािेर्न 
करण्याबाबत प्रकरणे दाखल केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ग्रामपींचायत कमाचारी तु्पुींज्या माधनािर काम करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाने उक्त प्रकरणी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२०-१०-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) • नगरपररर्द यितमाळची हद्दिाढ 
हदनाींक २२/१/२०१६ रोजीच्या आदेर्ान्िये झाली असनू तयामधील हद्दिाढीची प्राथलमक 
उद्घोर्णा ननगालमत झाल्यानींतर ततकाललन ग्रामपींचायतीने घेतलेले ९८ कमाचारी याींनी तयाींच्या 
समािेर्नासाठी मा.उच्च न्यायालयात यागचका दाखल केली आहे. 
• प्राथलमक उद्घोर्णेपूिी ग्रामपींचायतीच्या कायम ठरािाद्िारे सेिेत दाखल केलेल्या 
कमाचाऱ्याचे समािेर्न करण्याचा प्रस्ताि तसेच प्राथलमक उद्घोर्णेनींतर ग्रामपींचायतीने सेिेत 
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घेतलेल्या कमाचाऱ्याींची यादी सींचालक, नगरपररर्द प्रर्ासन सींचालनालय, िरळी, मुींबई 
याींच्याकड े प्राप्त झाली आहे. यासींदभाात पुढील कायािाही तया कायाालयाकडून करण्यात येत 
असल्याच ेतयाींनी कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि महानगरपालििा अांतगवत िामाांना प्रशासिीय मानयता देणेबाबत 
  

(११)  २९२२ (२१-०३-२०२०).   श्रीमती देियानी फराांदे (नालशि मध्य) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालर्क महानगरपाललका अींतगात हदनाींक ०३ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी िा तया समुारास 
वितरीत करण्यात आलेल्या ननधीतून प्रर्ासकीय मान्यतसेाठी प्रस्ताि मा.विभागीय आयुक्त, 
नालर्क याींनी श्जल्हास्तरीय सालमतीच्या लर्र्ारर्ी सह प्रधान सगचि, नगरविकास विभाग-२ 
मुींबई याींना हदनाींक २२ जानेिारी, २०२० रोजी िा तया सुमारास पाठविलेला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अद्याप सदर कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता न लमळाल्याने ननधी आखगचात 
राहहला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विहीत मुदतीत कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता न देण्याची कारणे आहेत, 
(४) असल्यास, प्रर्ासकीय मान्यता देण्यासाठी कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२२-१०-२०२०) : (१) विभागीय आयुक्त, नालर्क याींनी हदनाींक ३ सप् े्ंबर, 
२०१९ अन्िये र्ासनास प्रस्ताि सादर केला आहे, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) याबाबत र्ासनस्तरािर आिश्यक कायािाही सरुु आहे. 

___________ 
  

निी मुांबईत वििासिामाांच्या नािाखािी नतिराांची ित्ति िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(१२)  ३०३१ (०५-०४-२०२०).   श्री.सुनीि राणे (बोरीििी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबईत मागील काही िर्ाात विकास कामाींच्या नािाखाली नतिराींची कततल करण्यात 
येत असनू तयामुळे नतिराींच्या झाडाींची सींख्या कमी होत चालली असल्यान ेया सींदभाात मुींबई 
उच्च न्यायालयाने महानगरपाललकेला माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान काींदळिनाच े
रक्षण करण्याच्या सूचना हदल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सूचनाींनुसार महानगरपाललकेने काींदळिनाींच्या सींरक्षणाकररता कोणतया 
उपाययोजना केल्या आहेत िा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) • निी मुींबई महानगरपाललकेला मा. उच्च 
न्यायालयाच्या अर्ा प्रकारच्या सचूना वििक्षक्षतपणे प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(२) • निी मुींबई महानगरपाललकेने काींदळिन सींरक्षणासाठी सूचना र्लक लािणे, चेनललींग 
रे्लसींग करणे ि काींदळिन के्षिात डबे्रीज ्ाकून भराि करण्यास प्रनतबींध करण्यासाठी ४ भरारी 
पथकाची नेमणूक केलेली आहे. 
• काींदळिनातील नतिराींच्या झाडाींच्या कततलीबाबत प्राप्त तक्रारीींिर तातकाळ कायािाही 
करणेकरीता िनपररके्षि अगधकारी, काींदळिन सींधारण घ्क, निी मुींबई याींना सूगचत करण्यात 
येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोिी श्जल््यातीि ओ.बी.सी समाजाच ेआरक्षण पूिवित िरणेबाबत 
  

(१३)  ३०९९ (२०-०३-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडगचरोली श्जल््यामध्ये सन १९९४ पयतं ओ.बी.सी. समाजाला १९% आरक्षण लागू होते 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९९७ मध्ये श्जल््यातील ओबीसीींच े आरक्षण ८% कमी करून १९ 
्क्यािरून ११ ्क्यािर आणण्यात आले ि तयानींतर सन २००२ मध्ये आणखी ५% कपात 
करून ११ ्क्यािरून केिळ ६% ्क्यािर आरक्षण आणले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सामाश्जक दृष्ीने अतयींत महतिाच्या असणाऱ् या या प्रश्नाकड े र्ासन दलुाक्ष 
करीत असून तयामुळे र्ासनाविर्यी ओबीसी समाजामध्ये असींतोर् ननमााण होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ओबीसीींच े आरक्षण पूिाित करण्यासींदभाात र्ासनाने कोणता ननणाय घेतला, 
तयाचे स्िरुप काय आहे ि तद्नसुार र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. उद्धि ठािरे (२६-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     गडगचरोली श्जल्हयात अनसुूगचत जमातीस िाढीि आरक्षण (२४%) देण्यासाठी इतर 
मागास िगााबरोबच अनुसूगचत जाती, वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क) ि भ.ज.(ड) या मागास 
प्रिगांचेही आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) राज्यातील आहदिासी बहुल ८ श्जल्हयामधील इतर मागासिगा ि वि.जा.भ.ज. 
प्रिगााची प्रचलीत आरक्षणाची ्क्केिारी ि प्रिगााची असलेली लोकसींख्या विचारात घेऊन 
यासींदभाात उपाययोजना सचुविण्यासाठी मींत्रिमींडळास अहिाल सादर करण्याकररता मा.मींिी, 
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अन्न ि नागरी पुरिठा याींच्या अध्यक्षतेखाली हद.१२.६.२०२० च्या र्ासन ननणायान्िये 
मींत्रिमींडळ उपसलमती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर मींत्रिमींडळ उपसलमतीचा अहिाल 
प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायािाही करण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबििी महानगरपालििेने (जि.ठाणे) प्रभाि के्षत्रात येणाऱ या  
बाांधिामाांिड ेदिुवक्ष िरुन परिानगी हदल्याबाबत 

  

(१४)  ३३७९ (१५-०४-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटीि (लशडी) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेच्या (जि.ठाणे) हद्दीतील मटे्रो मागाातील बाींधकामाींना 
मुींबई महानगर प्रदेर् प्रागधकरणाकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपि घेणे बींधनकारक असताींना 
कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेने प्रभाि के्षिात येणाऱ् या बाींधकामाींकड े दलुाक्ष करुन तयाींना 
परिानगी हदल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्ानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने अगधक चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच ेननषकर्ा काय 
आहेत ि तयानुसार सींबींगधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) ि (२) • कें ि र्ासन, राज्य र्ासन ि कल्याण-
डोंत्रबिली महानगरपाललकेच्या माध्यमातून मुींबई मेट्रो लाईन-५ (ठाण-ेलभिींडी-कल्याण) या 
२४.१० कक.मी. च्या मागगाकेला मींजुरी देण्यात आली आहे. 
• या मागगाकेिरील कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललका हद्दीतील सिा निीन इमारतीींना देण्यात 
येणारी बाींधकाम परिानगी ि जनु्या इमारतीींच्या पुनविाकासाकररता देण्यात येणारी बाींधकाम 
परिानगी प्रदान करताींना मुींबई महानगर प्रदेर् विकास प्रागधकरण याींचेकडून ना-हरकत दाखला 
प्राप्त करून घेणेबाबत एमएमआरडीएने हद.२०.१२.२०१६ रोजीचे पिान्िये कल्याण-डोंत्रबिली 
महानगरपाललकेस कळविले आहे. 
• तयानींतर मुींबई मेट्रो लाईन-५ (ठाण-ेलभिींडी-कल्याण) या आखणी लगतच्या ०३ निीन 
बाींधकाम ि ०५ सुधारीत बाींधकाम परिानगी मींजूर विकास ननयींिण ननयमािलीनुसार कल्याण-
डोंत्रबिली महानगरपाललकेन ेप्रदान केलेल्या आहेत. 
• सदर मेट्रो लाईनच्या आखणीलगत धारकाींना बाींधकाम परिानगीच्या अनुर्ींगान े मुींबई 
महानगर प्रदेर् विकास प्रागधकरण याींचकेडून ना-हरकत दाखला प्राप्त करून घेणेकरीता 
हद.०५.०९.२०१९ रोजीच्या पिान्िये कळविले असून, सदर दाखला प्राप्त होईपयतं बाींधकाम 
परिानगीस स्थगगती देण्यात आलेली आहे. मुींबई महानगर प्रदेर् विकास प्रागधकरण याींचे ७ 
बाींधकामाींना ना-हरकत दाखले प्राप्त झालेले आहेत. 
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• मुींबई महानगर प्रदेर् विकास प्रागधकरण याींच ेहद.२०.१२.२०१६ चे पि िररषठाींच्या ननदर्ानास 
न आणून देणाऱ्या सींबींगधत जबाबदार अगधकारी/कमाचारी याींच्याविरुद्ध कायदेर्ीर कारिाई 
करण्यात येत असल्याच ेकल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेन ेकळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि निीन गहृननमावण धोरणाबाबत 
  

(१५)  ३४१७ (१६-०३-२०२०).   श्री.लमहीर िोटेचा (मुिुांड) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात निीन गहृननमााण धोरण ननश्श्चत करण्यात आले आहे, 
(२) असल्यास, निीन गहृननमााण धोरणाच ेथोडक्यात स्िरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू धोरण केव्हापासून अींमलात आले आहे ि तयाची सद्यश्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (२७-१०-२०२०) : (१) ि (२) अर्ा प्रकारचे कोणतेही निीन गहृननमााण 
धोरण सध्या ननश्श्चत करण्यात आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राळेगाांि नगरपांचायत (श्ज.यितमाळ) येथीि नगरपांचायत परीसरातीि  
वििास िामाांमधीि अडथळा दरु िरण्याबाबत 

  

(१६)  ३६७० (०५-०४-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राळेगाींि नगरपींचायत (श्ज.यितमाळ) येथे हदनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोजी नगरपींचायत 
अश्स्ततिात आली परींत ु नगरपींचायतीच्या परीसरातील र्ेत सि े नीं चे सात बारा उता-यािर 
जमीन मालक म्हणुन र्ासन असा उल्लेख आहे जी जमीन नगरपींचायतीच्या ताब्यात आहे, 
परींतु सातबारािर नगरपींचायत मालकीची नोंद नसल्याने र्हरातील विकास काम े करण्यास 
अडथळा होत असल्याच ेहदनाींक १७ जानेिारी, २०२० रोजी िा तयासमुारास ननदर्ानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपींचायत परीसरातील जमीनीिर सातबारा ि मालकी नोंद करुन विकास 
कामाींमधील अडथळा दरु करण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) • नगरपींचायत राळेगािची स्थापन सन २०१५ मध्ये 
झाली आहे.  
• सदरच्या नगरपींचायत के्षिातील मोकळ्या जलमनीच्या मालकी हक्काबाबत र्ासन / सरकार 
अर्ी नोंद येते, ही बाब खरी आहे. 
(२) • राळेगाि नगरपींचायतीचे विकास आराखड्याचे काम करण्यात येत असून सदर आराखडा 
पूणा झाल्यानींतर तयामधील विकास कामाच ेआरक्षण प्रस्ताि सक्षम प्रागधकाऱ्याकड ेसादर करुन 
तयाींच्या मान्यतनेींतर विकास काम ेकरता येतील, अस ेनगरपररर्देने कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळांब नगरपांचायत (श्ज.यितमाळ) येथे प्रभाग क्र.६ मध्ये िेिेिे  
नािीच ेबाांधिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेअसल्याबाबत 

  

(१७)  ३६७५ (०५-०४-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब नगरपींचायत (श्ज.यितमाळ) येथ ेप्रभाग क्र.६ मध्ये सहायक अनुदान ि िैलर्ष्पुणा 
ननधीमधुन नालीचे बाींधकाम करण्यात आले परींतु १५ हदिसाींमध्येच केलेल्या बाींधकामामधून 
गज बाहेर ननघाले असल्याने ननकृष् दजााच ेकाम झाले असल्याच ेहदनाींक २० जानेिारी, २०२० 
मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नालीच े बाींधकाम ननकृष् दजााचे झाले असल्याने नागरीकाींनी सींबींगधत 
विभागाला तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींगधत विभागातील अगधका-याींचे दलुाक्ष ि कीं िा्दाराने केलेले ननकृष् दजााच े
काम याबाबत र्ासन स्तरािर चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,चौकर्ीत काय आढळुन आले 
ि तद्नुसार  र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२०-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) • नगरपींचायत कळींब येथील प्रभाग 
क्रमाींक ६ मध्ये लोकर्ाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी सुधार योजनअेींतगात मदन आव्हाडकर त े
प्रभाकर अींबाडरेे याींच े घरापयतं क्रााँकक् रस्ता ि नालीचे काम याकरीता ताींत्रिक मान्यता ि 
प्रर्ासकीय मान्यता घेण्यात आली.  
• सदरच ेकाम ननकृष् दजााच ेकरण्यात आले असल्याच ेि रस्तयािरील खड्ड ेि गीठ्ठी बाहेर 
हदसत असल्याच ेतसेच कामासाठी िापरलेले साहहतय हलक्या दजााचे असल्याची तक्रार हदनाींक 
३/१/२०२० रोजी स्थाननक रहहिार्ाींनी नगरपींचायतीकड ेकेली होती.  
• तथावप, नींतर सदर तक्रार चकुीने दाखल केल्याचे मान्य करुन स्थाननक नागररकाींनी तयाींची 
तक्रार हदनाींक ४/९/२०२० रोजी मागे घेतली आहे. 
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• तथावप, सदरचे काम ठेकेदाराकडून पूणा केल्यानींतर नगरपररर्देने र्ासकीय तींि ननकेतन, 
यितमाळ याींचेकडून ताींत्रिक लेखा पररक्षण करुन घेतले आहे. सदर अहिालानुसार रस्तयास 
काही प्रमाणात तड े गेल्याच े आढळून आले. तयानींतर सींबींधीत ठेकेदाराींनी सदरच्या िु्ीची 
पूताता करुन रस्ते दरुुस्त केले आहेत, असे नगरपररर्देने कळविले आहे. नालीच्या कामात 
लेखापररक्षणात कोणतयाही िु्ी हदसून आल्या नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबििी (जि.ठाणे) शहरात िाढत्या िोिसांख्येच्या प्रमाणात महानगरपालििेत  
िायवरत िमवचा-याांची सांख्या िमी असल्याबाबत 

  

(१८)  ४१८६ (०५-०४-२०२०).   श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबिली (जि.ठाणे) र्हरात िाढतया लोकसींख्येच्या प्रमाणात महानगरपाललकेत 
कायारत कमाचा-याींची सींख्या कमी असल्यान े नागररकाींना सोयीसुविधा देताींना कमाचा-याींिर 
कामाचा ताण िाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेत हदनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१९ रोजी महासभेत 
कमाचारी आकृतीबींधास मींजूरी देऊन सदरहू ठराि र्ासनाच्या नगरविकास विभागाकड े
पाठविण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेच े सुधाररत प्रारुप सेिा प्रिेर् ननयमही र्ासनाकड े प्रलींत्रबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू आकृतीबींधास ि सधुाररत प्रारुप सेिा ननयमास र्ासनाने अद्यापही 
मींजूरी हदलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ि सदरहू आकृतीबींधास ि सेिा प्रिेर् ननयमास 
मींजूरी देण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) • महानगरपाललकेतील अपुऱ्या कमाचाऱ्याींमळेु तयाींचेिर 
कामाचा ताण िाढत आहे, ही िस्तुश्स्थती आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) • कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललका सिासाधारण सभेन ेमींजूर केलेला 
आकृतीबींध हद.३०.११.२०१९ च्या पिान्िये र्ासनास प्राप्त झालेला आहे. 
• तथावप, हद.२४.०६.२०२० रोजीच्या अगधसूचनेन्िये कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललका के्षिात 
समाविष् करण्यात आलेल्या २७ गािाींपैकी १८ गािे िगळण्यात आली आहेत. ही बाब विचारात 
घेता हद.३१.०७.२०२० च्या पिान्िये सुधाररत आकृतीबींध सादर करण्याबाबत आयुक्त, कल्याण-
डोंत्रबिली महानगरपाललका याींना कळविण्यात आले आहे. तयाींचा अहिाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
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• कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेसाठी सन-२०१० मध्ये सेिा प्रिेर् ननयम मींजूर केलेले 
आहेत. महानगरपाललकेच े सधुाररत सेिा प्रिेर् ननयम र्ासनास प्राप्त झाले असून र्ासन 
स्तरािर छाननी करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे महानगरपालििेन ेप्रस्तावित िेिेल्या आणण राज्य शासनाची मानयता  
आिश्यि असिेल्या प्रिल्पाांना मानयता लमळण्याबाबत 

  

(१९)  ४३१६ (०५-०४-२०२०).   श्री.सुननि िाांबळे (पुणे िॅनटोन मेंट) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपाललकेने प्रस्तावित केलेल्या आणण र्ासनाची मान्यता आिश्यक असलेल्या 
प्रकल्पाींना तातडीन ेमान्यता द्यािी अर्ी मागणी महानगरपाललकेने पिाद्िारे र्ासनाला माहे 
जानेिारी, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्हरासाठी िाढीि पाणी को्ा, नदी सींिधान प्रकल्प, अ्ल त्रबहारी िाजपेयी 
िैद्यकीय महाविद्यालय आणण लर्िसषृ्ी प्रकल्पासाठी र्ासनाची मान्यता लमळणे यासींदभाात 
चचाा करण्यासाठी िेळ द्यािा अर्ीही मागणी करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने उक्त प्रकरणी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२९-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) • होय, हे खरे आहे. 
• तयात नमूद केलेल्या कामापैकी भारतरतन अ्ल त्रबहारी िाजपयेी िैद्यकीय महाविद्यालय 
स्थापन करण्याच्या अनुर्ींगान े िैद्यकीय लर्क्षण ट्रस्् स्थापन करण्यास र्ासनाच्या 
हद.२६.०५.२०२० च्या पिान्िये मान्यता हदलेली आहे. 
• तसेच पुणे महानगरपाललकेतील अतयािश्यक सेिेतील सरळसिेेची ररक्त पदे भरण्यास 
हद.२०.०३.२०२० च्या पिान्िये मान्यता हदलेली आहे.  
• उिाररत प्रलींत्रबत विर्याींिर र्ासन स्तरािर कायािाही सुरू आहे.       
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर (श्ज.सोिापूर) शहरात लभमा नदीचे पात्र ि नगरपालििेच्या  
मोिळया जागेिर झािेिे अनतक्रमण 

(२०)  ४४६० (०५-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळलशरस) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर (श्ज.सोलापूर) र्हरात र्ासकीय जागेत अनतक्रमण होऊन लभमा नदीच े पाि ि 
नगरपाललकेचा मोकळया जागाींिर मोठ्या प्रमाणािर अनतक्रमण झाल्याचे ननदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरचा भाग पा्बींधारे विभागाच्या हद्दीत येत असला तरी पा्बींधारे 
विभागामार्ा त तयाची जबाबदारी घेतली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महसूल ि नगरपाललका प्रर्ासन या दोन विभागाच्या गोंधळात अनतक्रमण 
िाढत असल्याच ेननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पा्बींधारे विभागाकडून पूर रेर्ा आखून देण्यात आलेली असून 
श्जल्हागधकाऱ्यामार्ा त आदेर् देऊनही कोणतीही कारिाई होत नसल्याचे हदसून येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, र्ासनामार्ा त उक्त प्रकरणी दोर्ी असणा-या अगधकाऱ्याींिर कारिाई तसचे 
अनतक्रमण रोखण्याबाबत कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) • पींढरपूर र्हरात िर्ाातून चार प्रमुख 
यािा भरतात. या यािा कालािधीत भीमा नदीच्या पािातील व्यिस्थापन पींढरपूर नगरपररर्द, 
महसूल यींिणा, पोलीस यींिणा याींच्याकडून केले जात.े 
• भीमा नदीच्या पािात पूररेर्ा विचारात घेऊन आढळणारे अनतक्रमण ि नगरपररर्देच्या 
ओपन स्पेसमध्ये होणारी अनतक्रमणे तातडीने ननषकालसत करण्याची कारिाई अनतक्रमण 
ननमूालन पथकाकडून करण्यात येते, असे श्जल्हागधकारी, सोलापूर याींनी कळविले आहे. 
(५) ि (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबििी (श्ज.ठाणे) महानगरपालििा के्षत्रात हदव्याांगाना स्टॉि लमळण्याबाबत 
  

(२१)  ४५५४ (०५-०४-२०२०).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबिली (श्ज.ठाण)े महानगरपाललका के्षिात एक हजार हदव्याींगानी स््ॉल 
लमळण्यासाठी अजा केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अजाासींदभाात र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःश्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) • जास्तीत जास्त अजादाराींनी स््ेर्न पररसरातील ि ना रे्रीिाला के्षिातील जागेची 
मागणी केली आहे. 
• सद्य:श्स्थतीत राषट्रीय रे्रीिाला धोरणाची अींमलबजािणी कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललका 
के्षिात सुरू आहे. 
• कल्याण ि डोंत्रबिली स््ेर्न पररसर हा स्मा ा् लस्ी प्रकल्पा अींतगात येत असल्याने तसेच 
मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानुसार स््ेर्न पररसरात कोणतेही रे्रीिाले अथिा ्परीकरीता 
१५० मी. पररसरात परिानगी देण्यात येत नाही. 
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• तथावप, कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललका के्षिातील हदव्याींगाच्या पनुिासनाबाबत 
मा.सिासाधारण सभेच्या ननदेर्ानुसार पेन्र्न, कजा, साहहतय िा्प ि इतर सुविधा 
देण्याबाबतची कायािाही महानगरपाललकेमार्ा त करण्यात येत आहे. 
• हदव्याींग स््ॉलसाठी नव्याने आलेल्या अजाानुसार प्रनतक्षा यादी तयार करण्याची कायािाही 
सुरू असून, याबाबत धोरण ननश्श्चत झालेनींतर स््ॉल देणेबाबतची कायािाही करण्यात येणार 
असल्याच ेकल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेने कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबििी (जि.ठाणे) या शहरात निनिीन शैक्षणणि सांस्थाांना शहरातीि  
१९ भूखांड ३० िषावच्या भाडपेट्टय्ान ेदेण्याच्या ननणवयाबाबत 

  

(२२)  ४५७० (०५-०४-२०२०).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबिली (जि.ठाण)े या र्हरात निनिीन र्ैक्षणणक सींस्थाींना िाि लमळण्याकररता 
महानगरपाललकेने र्हरातील १९ भूखींड ३० िर्ााच्या भाडपेट्टय्ाने देण्याबाबतचा ननणाय घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणायािर केव्हापयात अींमलबजािणी होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, याकररता महानगरपाललकेन े ननविदा प्रककया सुरु केली आहे काय, असल्यास, 
तयाचे सिासाधारण स्िरूप काय आहे, 
(४) असल्यास, सदर ननणायािर अींमलबजािणी झाली असल्यास, आतापयतं ककती र्ैक्षणणक 
सींस्थाींना भखूींड देण्यात आले िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) • कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललका के्षिात र्ैक्षणणक प्रयोजनासाठी आरक्षक्षत 
असलेले भूखींड विकलसत ि वितरीत करण्यासाठी र्ैक्षणणक सींस्थाना भाडपेट्टयािर देणेकररता 
सिासाधारण सभनेे ठराि क्र.५२, हद.२०.०८.२०१६ अन्िये मींजूरी हदली आहे. र्ैक्षणणक भूखींड 
ककीं मतीच्या ५० ्क्के वप्रलमयम घेऊन ि उिारीत ५० ्क्के रक्कम ३० िर्ाात विभागण्यात 
आली असून, प्रतीिर्ी येणाऱ्या भाडयाच्या रकमेिर ३ ्क्के भाडिेाढ करण्यास मान्यता हदलेली 
आहे.  
• तयाअनुर्ींगान ेहद. ०४.०१.२०१३ त ेहद. २६.१२.२०१८ पयतं सहा िेळा ि हद. २६.०६.२०१९ ते 
हद.२४.०२.२०२० या कालािधीत चार िेळा ननविदा सींकेत स्थळािर प्रलसद्ध करण्यात आली. 
• सदर ननविदेस अनुसरून दोन भूखींडाींना प्रतयेकी तीन देकार ि एका भखूींडास दोन देकार 
प्राप्त झाले. 
• तीन देकार प्राप्त झालेल्या भखूींडाच्या ननविदा उघडण्यात आलेल्या असून, पुढील विहहत 
कायािाही महानगरपाललका स्तरािर सुरू आहे. 
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• उिाररत भूखींडाकररता ननविदा सींकेत स्थळािर प्रलसद्ध करण्यात आल्याच ेकल्याण-डोंत्रबिली 
महानगरपाललकेन ेकळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोिापूर महानगरपालििेच्या प्राथलमि लशक्षण मांडळामधीि स्ियांसेििाांना  
किमानिेतन िायद्याप्रमाणे िेतन देणेबाबत 

  

(२३)  ४७७७ (०५-०४-२०२०).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोिापूर शहर मध्य), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेिी), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर महानगरपाललकेच्या प्राथलमक लर्क्षण मींडळाच्या विविध उदूा ि मराठी र्ाळाींमध्ये 
सन २०१४ पासून काही लर्क्षण कीं िा्ी ततिािर स्ियींसेिक म्हणून कायारत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, माि तयाींना ८ हजार रुपये इतके तु्पुींजे िेतन लमळत असून तयामळेु तयाींना 
सध्याच्या महागाईच्या काळात उदरननिााह करणे गैरसोयीच ेझाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात र्ासनान े माहहती घेऊन या स्ियींसेिकाींना ककमानिेतन 
कायद्याप्रमाणे दरमहा १५ हजार रुपये िेतन देणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१९-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) • महानगरपाललका प्राथलमक लर्क्षण मींडळामार्ा त सोलापूर र्हराच्या विविध 
भागामध्ये मराठी, उदूा, कन्नड, तेलुगू ि इींग्रजी माध्यमाच्या एकूण ५९ प्राथलमक र्ाळा सुरु 
आहेत. 
• तयामधील लर्क्षकाींना हदघा मुदत रजा, प्रस्तुती रजा घेतल्यानींतर सदर रजेच्या कालािधीत 
विद्यार्थयांच े र्ैक्षणणक नुकसान होऊ नये म्हणून जाहहरात प्रलसद्ध करुन एकि् मानधनािर 
कीं िा्ी लर्क्षकाची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. 
• सदर लर्क्षकाींना तातपुरतया स्िरुपात २९ हदिसासाठी रुपये ८०००/- इतके एकि् मानधन 
देण्यात येत.े  
• सदर कीं िा्ी लर्क्षकाच ेमानधन अदा करणेसाठी १००% ननधी हा सोलापूर महानगरपाललका 
स्ित:च्या ननधीतून अदा करते. तयामुळे तयाींच्या मानधनाबाबत र्ासन स्तरािरुन ननणाय 
घेण्याची बाब हदसून येत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िल्याण-डोंबबििीसह (जि.ठाणे) राज्यातीि महानगरपालििा िचरा समस्या सोडविण्यासाठी 
राज्यस्तरीय घनिचरा िृती आरखडा सलमती स्थापन िरण्याबाबत 

  

(२४)  ५१३९ (०५-०४-२०२०).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबिलीसह (जि.ठाणे) राज्यातील महानगरपाललका कचरा समस्या सोडविण्यासाठी 
राज्यस्तरीय घनकचरा कृती आरखडा सलमती स्थापन करण्याचा प्रस्ताि र्ासनाच्या 
विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने ननणाय घेतला आहे काय, तयाचे स्िरुप काय आहे ि 
तद्नुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मीरा रोड (पूिव) ि (पश्श्चम) (जि.ठाणे) याांना जोडणारा रेल्िेिरीि 
निीन उड्डाणपूि बाांधण्याबाबत 

  

(२५)  ५४२८ (०६-०४-२०२०).   श्रीमती गीता जैन (लमरा भाईंदर) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीरा भाईंदर (जि.ठाणे) महानगरपाललका के्षिात पश्श्चम रेल्ििेर मीरा रोड ि भाईंदर ही 
दोन स्थानके असनू रेल्िेच्या पश्श्चम भागातनू पूिा भागात जाण्यासाठी भाईंदर येथे रेल्िेिरील 
उड्डाणपूल िाहतकूीसाठी उपलब्ध असून सदर उड्डाणपुलािरुन िाहतूक करताना अपघाताच्या 
घ्ना घडल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उड्डाणपुलािरुन िाहतकू बींद झाल्यास िाहतूकीकररता इतर मागा 
नसल्यान ेप्रिार्ाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मीरा रोड (पूिा) ि (पश्श्चम) याींना जोडणारा रेल्िेिरील निीन उड्डाणपूल 
बाींधण्यासाठी एम.एम.आर.डी.ए. याींना प्रस्ताि पाठविण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रस्ताि मान्य करुन उड्डाणपलुाच ेकाम कधीपयतं सुरु करण्यात येणार 
आहे ि ककती कालािधीत सदरच ेकाम पुणा करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) • भाईंदर पूिा ि पश्श्चम याींना जोडणारा रेल्िेचा एकमेि उड्डाणपूल असून, या 
उड्डाणपुलािर काही घ्ना होऊन िाहतुक बींद झाल्यास इतर मागा नसल्याने प्रिार्ाींची गैरसोय 
होते, ही िस्तुश्स्थती आहे. 
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• लमरारोड पूिा ि पश्श्चम याींना जोडणारा रेल्िेिरील उड्डाणपलु बाींधणेसाठी लमरा-भाईंदर 
महानगरपाललका महासभेने ठराि क्र.६६, हद.२०.०२.२०१८ अन्िये मींजूरी हदली असनू, सदर 
उड्डाणपूल बाींधणेकररता मुींबई महानगर प्रदेर् विकास प्रागधकरणास आिश्यक तो प्रस्ताि 
महानगरपाललकेन ेपाठविलेला आहे. 
• मुींबई महानगर प्रदेर् विकास प्रागधकरणाकड े याबाबत पाठपुरािा करण्यात येत असल्याच े
लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेन ेकळविले आहे. 

___________ 
  

पुणे महानगरपालििेच्या हद्दीतीि फुरसुांगी ि उरळी देिाची येथीि समस्याांबाबत 
  

(२६)  ५६०५ (०६-०४-२०२०).   श्री.सांजय जगताप (पुरांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन 
पटेि (मुांबादेिी), श्रीमती सुिभा खोडिे (अमरािती), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), िुमारी 
प्रणणती लशांदे (सोिापूर शहर मध्य), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपाललकेच्या हद्दीतील रु्रसुींगी ि उरळी देिाची येथील ओपन डश्म्पींग बींद 
करािे, यासाठी येथे नागरीकाींची िारींिार आींदोलने होत असतानाही र्ासन याकड ेदलुाक्ष करीत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथ े एक्स्प्रेस ड्रनेेज लाइनच े काम, रु्रसुींगी गािच्या रस्तयाच े काम, निीन 
कालव्यािरील सरळ पूल बाींधण्याचे काम प्रलंबित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील कर्ल् ्र प्लॉन्् बींद, नळाद्िारे सुरळीत नसलेला पाणीपुरिठा, अपुरे 
पाण्याच े ा्ँकर याही समस्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाात र्ासनाने चौकर्ी करुन येथील उपरोक्त समस्याींची ननराकरण 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) • रु्रसुींगी ि उरळी देिाची येथील ओपन डींश्म्पींग बींद 
करािे यासाठी स्थाननक नागरीकाींकडून िेळोिेळी आींदोलन ेझालेली आहेत, हे खरे आहे. 
• तथावप, जानिेारी, २०२० पासनू उरळी येथील कचरा डपेो येथे उघड्यािर ्ाकण्यात येणारा 
कचरा बींद करण्यात आलेला असनू, र्हरात ननमााण होणाऱ्या पूणा कचऱ्यािर प्रकक्रया करण्यात 
येत आहे.  
• स्थाननकाींना िास होि ू नये म्हणून ४० एकर जागेिर पडलेल्या कचऱ्यािर कॅवपींग प्रकक्रया 
करण्यात आली असून िकृ्ष लागिड करण्यात आली असून ननयलमतररतया बायोकल्चर ि और्ध 
र्िारणी करण्यात येत,े असे पुणे महानगरपाललकेन ेकळविले आहे.    
(२) • सोलापूर हायिे येथील पुणे महानगरपाललकेच्या हद्दीजिळील ्ोल नाक्यापासून त े
रु्रसुींगी गािातील मोठ्या कालव्यापयतं मुख्य ड्रनेेज लाईनचे काम पूणा करण्यात आले आहे. 
• मोठ्या कालव्यापासून ते सरोदे नगर पयतं मोठ्या व्यासाच्या ड्रनेेज लाईनचे काम सुरू 
आहे.  
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• रु्रसुींगी गािच्या मुख्य रस्तयाचे काम सािाजननक बाींधकाम विभागामार्ा त करण्यात आले 
असून उिाररत रस्तयाींची कामे उपलब्ध तरतूदीनुसार पुणे महानगरपाललकेमार्ा त करण्यात येत 
आहेत.  
• निीन कालव्यािरील पूलाच्या र्ेजारून दसुरा निीन पूल उभारण्याबाबत प्रस्ताि तयार 
करण्यात येत आहे.  
(३) ि (४) • रु्रसुींगी गींगानगर कॅनॉल लगतच्या दोन विहहरी मार्ा त पाणीपुरिठा केला 
जातो.  
• सदर दोन्ही विहहरी कॅनॉलिर अिलींबून असनू कॅनॉल बींद झाल्यास विहहरीत पाणी उपलब्ध 
होत नसल्याने कर्ल््र प्लॅन्् बींद होतो ि पयाायान ेबींद नळाव्दारे पाणी पुरिठा सुरळीत करता 
येत नाही. 
• तथावप, िळेोिळेी मागणी केल्यानुसार ा्ँकरच्या सींख्येत िाढ करण्यात आलेली आहे.  तसेच 
नागरीकाींच्या मागणीनुसार पाण्याच्या ्ाक्याींची सींख्या िाढविली आहे. 
• महाराषट्र जीिन प्रागधकरणामार्ा त योजना राबविण्यात येत असून ३३ एमएलडी क्षमतेच े
जलर्ुध्दीकरण कें िाच े काम सुरू असनू यातूनच रु्रसुींगी ि उरळी देिाची या गािाींस पाणी 
पुरिठा करण्याचे ननयोजन आहे असे पुणे महानगरपाललकेन ेकळविले आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे स्िच्छ सिेक्षणाअांतगवत शहराच्या विविध भागात िोिसांख्येच्या आिश्यितेनसुार 
सािवजननि स्िच्छतागहेृ उपिब्ध नसल्याबाबत 

  

(२७)  ८८३० (०३-०६-२०२०).   श्री.लभमराि तापिीर (खडििासिा) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे स्िच्छ सिेक्षणाअींतगात र्हराच्या विविध भागातील सािाजननक स्िच्छतागहृाींच्या 
रींगकामामध्ये को्य़िधी रुपयाींचा गैरव्यिहार झाला असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केिळ रींगकामाकररता महानगरपाललकेकडून को्य़िधी रुपये खचा करण्यात येत 
असून लोकसींख्येच्या आिश्यकतनेुसार महानगरपाललकेस सािाजननक स्िच्छतागहेृ उपलब्ध 
करता आली नसल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्हराच्या मध्यिती भागात कमी प्रमाणात स्िच्छतागहेृ असल्यामुळे 
करोनाग्रस्ताींची सींख्या िाढीच ेते एक प्रमुख कारण ठरत असून अस्िच्छता, पायाभूत सुविधाींचा 
अभाि ि याकड ेप्रर्ासनाच ेहोणारे दलुाक्ष आणण इतर विविध समस्या र्हरातील सािाजननक 
स्िच्छतागहृाींना भेडसाित आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, केिळ कागदोपिी ननकर्ाींची पूताता करण्याकररता ि कागदोपिीच स्िच्छतागहेृ 
दाखविण्यासाठी १२ को्ी रुपये प्रर्ासनाकडून खचा करण्यात आल्याच े ननदर्ानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी महानगरपाललका प्रर्ासनाकडून कोणतीही कायािाही करण्यात 
आली नसल्याने र्ासन उक्त प्रकरणी कोणती कायािाही करणार आहे िा कररत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) पुणे महानगरपाललका के्षिातील सािाजननक 
र्ौचालयाींच्या दरुूस्तीकरीता १५ के्षत्रिय कायाालया अींतगात असलेल्या ३१० र्ौचालयाच्या 
दरुूस्तीकरीता रुपये १२ को्ीींची तरतूद महानगरपाललका स्तरािर करण्यात आली असनू 
तयापैकी, रूपये १०.०६ को्ी इतका ननधी खचा करण्यात आल्याच े आयुक्त, पुणे 
महानगरपाललका याींनी कळविले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     पुणे र्हरामध्ये िस्तीपातळीिर ८३१ र्ौचालये ि ३६३ सािाजननक र्ौचालये अर्ी एकूण 
१२२४ र्ौचालये उपलब्ध आहेत. स्िच्छ सिेक्षण मानाींकानुसार लोकसींख्येच्या आिश्यकतेनसुार 
स्िच्छतागहेृ उपलब्ध असल्याचे आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींनी कळविले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     पुणे र्हरात दा् लोकसींख्या असलेल्या िस्ती पातळीमध्ये कोरोना विर्ाणु महामारीमुळे 
रूग्ण सींख्या मोठी आहे. सदर हठकाणी उपलब्ध असलेल्या सािाजननक र्ौचालयामध्ये 
महानगरपाललकेमार्ा त हदिसातून ५ िेळा सार्सर्ाई ि और्ध र्िारणी करण्यात येत असनू 
तयाकरीता स्ितींि सेिकिगााची व्यिस्था करण्यात आल्याच े आयकु्त, पुणे महानगरपाललका 
याींनी कळविले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     महानगरपाललका के्षिात असलेल्या आदर्ा ३१० र्ौचालयाच्या दरुूस्तीकरीता रुपये १२ 
को्ीींची तरतूद महानगरपाललका स्तरािर करण्यात आली असून तयापैकी, रूपये १०.०६ को्ी 
इतका ननधी खचा करण्यात आल्याचे आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींनी कळविले आहे. 
(५) ि (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे महानगरपालििा हद्दीतीि धायरी, लशिण,े उत्तमनगर गािाांमध्ये भीषण  
पाणी टांचाई सह इतर पायाभूत सवुिधाांचा अभाि असल्याबाबत 

  

(२८)  ११३७५ (१८-०९-२०२०).   श्री.लभमराि तापिीर (खडििासिा), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), 
श्री.सुननि हटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.हदिीप मोहहत-ेपाटीि (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार 
(लशरुर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललका हद्दीतील धायरी, लर्िणे, उततमनगर गािाींमध्ये भीर्ण पाणी ी्ंचाई 
सह इतर पायाभूत सुविधाींचा अभाि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गािाींचा समािरे् महानगरपाललकेत होऊन जिळपास ३ िर्ा झाली तरी या 
गािाींमध्ये महानगरपाललकेतरे् पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यात आल्या नसल्याच ेननदर्ानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नव्याने समविष् केलेल्या धायरी, लर्िणे, उततमनगर, उीं ड्री, देिाची उरुळी, 
रु्रसुींगी, लोहगाि, केर्िनगर, आींबेगाि बु., आींबेगाि कु. साडसेतरा नळी या ११ गािाींना पुणे 
महानगरपाललकेने ज्यादा कर लािून २०० को्ी रुपयाींपेक्षा जास्त थकबाकी दाखिली 
असल्याचेही माहे म,े २०२० मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यापूिी पुणे येथील हद्दीलगतच्या २३ गािाींचा पुणे महानगरपाललकेत समािेर् 
होऊन २० ते २५ िर्े होउनही अद्याप तया गािाींचा विकास झालेला नसून या गािाींतील 
आरक्षक्षत असलेल्या जलमनी महानगरपाललकेन े ताब्यात घेण्यास झालेल्या विलींबामळेु उक्त 
जलमनीिर अनतक्रमण झाले असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त गािाींमध्ये नदी ि नाल्याींच े नैसगगाक स्िोत बदलनू विकासकाींकडून 
मोठ्या प्रमाणात बाींधकामे होत असल्यान े पािसाळ्यात पूरसदृश्य पररश्स्थती ननमााण झाली 
असल्याचेही ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त सिा प्रकरणी र्ासनाकडून चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीअींती 
काय आढळून आले आणण तयानुसार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२७-१०-२०२०) : (१) ि (२) अींर्त: खरे आहे. 
• धायरी पररसरात सद्यश्स्थतीत एक हदिस आड झोननींग करून पाणीपुरिठा करण्यात येतो.  
तसेच नव्यान े समाविष् झालेल्या लर्िण े ि उततमनगर या दोन गािाींना महाराषट्र श्जिन 
प्रागधकरणाच्या योजनेमार्ा त पाणीपुरिठा केला जातो. 
• तथावप, या गािामधील पायाभूत सुविधाींची उपलब्धता होण्याच्या दृष्ीकोनातून पुणे 
महानगरपाललकेमार्ा त प्रयतन सुरू असून नव्याने समाविष् गािाींचा विकास आराखडा तयार 
करण्याचे काम प्रगती पथािर आहे.  
• सदर गािाींतील रस्ता रूीं दीकरण करणे, जलिाहहन्या विकलसत करणे, जुन्या पीव्हीसी लाईन 
काढून नव्यान े१०० मीली मी. व्यासाच्या पाईपलाईन विकलसत करण्याची कायािाही सुरू आहे. 
• ग्रामपींचायत काळातील पाण्याच्या ्ाक्याींची डागडुजी, ड्रनेजे विर्यक मास््र प्लॅन तयार 
करणे याबाबत आिश्यक कायािाही सुरू असल्याचे पुणे महानगरपाललकेने कळविले आहे.  
(३) • सन २०१७ मध्ये ११ गािाींचा समािेर् पुणे महानगरपाललकेत झाल्यानींतर सदर गािाींची 
ग्रामपींचायतीकड ेअसलेली लमळकत कराची थकबाकी िसूल करणे आिश्यक होते.  
• तसेच पुणे महानगरपाललकेची सद्यश्स्थतीतील कर आकारणी प्रचललत धोरणानुसार होणे 
आिश्यक आहे. 
• तयानसुार पुणे महानगरपाललकेकडून आकारणी करण्यात येत असून ही आकारणी योग्य 
असल्याच ेपुण महानगरपाललकेन ेकळविले आहे.   
(४), (५) ि (६) • २३ समाविष् गािामधील सन २०१५ मधील मान्य डी.पी.नुसार ्ाकण्यात 
आलेल्या आरक्षण के्षिािरील सींबींधीत लमळकतधारकाींनी  दाखल केलेल्या प्रस्तािानुसार एकूण 
१०२ विविध प्रकारची आरक्षणे ताब्यात घेण्यात आली असून या आरक्षणाींिर अनतक्रमण होि ू
नये याबाबत दक्षता घेण्यात येत असल्याच ेपुणे महानगरपाललकेन ेकळविले आहे.  
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• र्हरातील पािसाळी पाण्याचा ननचरा होण्याकरीता पुणे महानगरपाललकेने तपासणी अहिाल 
केलेला असून तयानुसार नाल्याींची आखणी ननश्श्चत करण्यात आलेली आहे.  
• पुणे महानगरपाललकेमार्ा त बाींधकाींम परिानगी देताना विकास आराखड्यामधील ि तपासणी 
अहिालानुसार प्रस्तावित असलेले नाले ि याींच े के्षि िगळून परिानगी देण्यात येत.े तसेच 
खाजगी लमळकतीतनू ननयमानुसार ि ताींिीक ननकर्ानुसार नाल्याची आखणी करून नाला 
विकसन करणे विकासकािर बींधनकारक केले आहे.  
• पुणे महानगरपाललकेच्या ततकालीन विकास ननयींिण ननयमािलीतील कलम ११.१ ब नुसार 
नाल्याच्या आखणीमधून बदल करणे अनुजे्ञय होत.े तयानसुार अपिादातमक पररश्स्थतीत काही 
हठकाणी आखणीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.  
• तथावप, नैसगीक नाल्याचा प्रिगा अडिून अथिा बींदीस्त करण्यात आलेला नाही, असे पुणे 
महानगरपाललकेन ेकळविले आहे.  
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धगरणी िामगाराांच्या घराांसाठी िाढिेल्या िॉटरीिा हदिेिी स्थधगती 
  

(२९)  ११३९९ (१६-०७-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटीि (िोथरुड), अॅड.आलशष शेिार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटीि (लशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अलभमनय ुपिार (औसा), श्री.सुभाष देशमखु (सोिापूर 
दक्षक्षण), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :  सन्माननीय 
गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.मुख्यमींिी याींच्या उपश्स्थतीत हदनाींक १ माचा, २०२० रोजी िा तया सुमारास गगरणी 
कामगाराींच्या ३८९४ घराींसाठी काढण्यात आलेल्या लॉ्रीला मा.उच्च न्यायालयाच्या ननयींिण 
सलमतीने स्थगगती हदल्याची बाब माहे माचा, २०२० च्या दसुऱ्या आठिड्यात ननदर्ानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सलमतीच्या ननयमाींचे म्हाडा ि र्ासनाकडून पालन न झाल्यामळेु गगरणी 
कामगाराींचे घराचे स्िप्न लाींबणीिर पडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सलमतीच्या कोणतया ननयमाींचा भींग झाल्यामुळे सदर स्थगगती देण्यात आली 
आहे, 
(४) असल्यास, सदर स्थगगती उठविण्यात येऊन गगरणी कामगाराींना घराींचे िा्प लिकरात 
लिकर होण्याच्या दृष्ीने म्हाडा ि र्ासनाकडून कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (०७-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
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राजगुरुनगर (श्ज.पुणे) नगरपररषदेत िरापोटी जमा झािेल्या रक्िमचेा झालेला अपहार 
  

(३०)  ११५६९ (१०-०७-२०२०).   श्री.हदिीप मोहहत-ेपाटीि (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार 
(लशरुर), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननि हटांगरे (िडगाि शेरी) :  सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजगुरुनगर (श्ज.पुणे) नगरपररर्देत ७१ लाख ६९ हजार ५५७ रुपये करापो्ी जमा केलेली 
रक्कम बाँकेत जमा न करता कमाचाऱ्यांनी परस्पर हडप करून अपहार केल्याचे माहे म,े २०२० 
मध्ये िा तया दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,                  
(२) असल्यास, नगरपररर्देच्या सन २०१८-२०१९ या आगथाक िर्ााच्या विर्ेर् लेखापरीक्षण 
अहिालामध्ये अपहार झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपररर्देचे लेखापरीक्षक श्री.नरेंि कणस े याींनी सन २०१८-२०१९ च्या 
अधासमास अहिालाद्िारे सदर गैरव्यिहार झाल्याच ेस्पष् केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागररकाींकडून करापो्ी जमा केलेल्या रक्कमचेा अपहार केलेल्या कमाचाऱ्याींिर 
ि अगधकाऱ्याींिर कोणतीही कारिाई करण्यात आली नसल्याचेही ननदर्ानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायािाही अथिा उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (१७-१०-२०२०) : (१) ि (२) • राजगुरुनगर नगरपररर्देच्या सन २०१८-२०१९ 
च्या िावर्ाक लेखा पररक्षणामध्ये रुपये ७१ लाख ६९ हजार ५५७ इतकी विविध कराद्िारे जमा 
झालेली रक्कम सींबींधीत कमाचाऱ्याींनी नगरपररर्देच्या बाँक खातयात जमा केली नसल्याचे 
रे्ब्रुिारी, २०२० मध्ये हदसून आले आहे. 
(३) श्री. नरेंि कणसे, नगरपररर्देचे अींतगात लेखा पररक्षक याींनी याप्रकरणी तपलर्लिार 
चौकर्ी करुन सींबींधीताींची जबाबदारी ननश्श्चत केली आहे. 
(४) ि (५) • सन २०१८-२०१९ च्या िावर्ाक लेखा पररक्षण अहिालामध्ये आके्षप / िु्ी आढळून 
आल्यानींतर नगरपररर्देने अींतगात लेखा पररक्षकामार्ा त करण्यात आलेल्या तपलर्लिार 
चौकर्ीमध्ये एकूण १२ कमाचाऱ्याींिर िैयश्क्तक जबाबदारी ननश्श्चत करण्यात आली आहे.  
• चौकर्ी करताना सन २०१८-२०१९ मधील रुपये ७१,६९,५५७/- तसेच हदनाींक १/४/२०१९ ते 
हदनाींक १०/५/२०१९ या कालािधीतील रुपये ५,६०,४१९/- इतकी रक्कम देखील सींबींधीत 
कमाचाऱ्याींनी बाँक खातयात जमा केली नसल्याचे हदसून आले आहे. 
• नगरपररर्देच्या एकूण १२ कमाचाऱ्याींपैकी ६ कमाचाऱ्याींना नगरपररर्देने ननलींत्रबत केले आहे. 
तसेच तयाींच्याविरुद्ध हदनाींक ३१/५/२०२० रोजी खेड पोलीस स््ेर्न येथ ेगुन्हे दाखल करण्यात 
आले आहेत. 
• उिाररत ६ कमाचाऱ्याींच्या ननश्श्चत झालेल्या रक्कमा रुपये २० हजाराच्या आतील असल्यान े
तयाींचेविरुद्ध नगरपररर्देने विभागीय चौकर्ी सुरु केली असून तयाींना हदनाींक २/६/२०२० रोजी 
नो्ीस देण्यात आल्या आहेत. 
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• नगरपररर्देने सदर कमाचाऱ्याींना रक्कम िसुली सींदभाात देखील नो्ीस हदल्या होतया. 
तयानुसार एकूण रक्कमेपैकी रुपये ३७,९२,७१२/- इतकी रक्कम सींबींधीत कमाचाऱ्याींनी 
नगरपररर्देकड ेभरणा केली आहे. 
• तयानींतर सींबींधीत कमाचारी श्री. अमर मारणे याींनी नगरपररर्देची पूिा परिानगी न घेता 
नगरपररर्देच्या खातयात हदनाींक १५/६/२०२० रोजी रुपये ३४,३२,६४५/- इतकी रक्कम जमा केली 
आहे. या जमा रक्कमेबाबत ि इतर लर्ल्लक रक्कमेबाबत पोलीस पुढील तपास करीत 
असल्याच ेनगरपररर्देने कलळ िले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि अनुसूधचत जमातीच्या सेिामुक्त िेिेल्या  
िमवचा-याांना सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(३१)  ११६२६ (१९-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नालशि पश्श्चम), 
डॉ.राहूि पाटीि (परभणी), श्री.रणधीर सािरिर (अिोिा पिूव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुूगचत जमातीच्या सेिामुक्त केलेल्या कमाचा-याींना पुन्हा सेिेत सामािुन 
घेतले नसल्याबाबतच े लेखी ननिेदन ऑगानायझरे्न र्ॉर राई्स ऑर् ्युमन (आफ्रोह) 
महाराषट्र या सींघ्ननेे हदनाींक १८ मे, २०२० रोजी िा तयासुमारास मा.मुख्यमींिी याींना हदलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामान्य प्रर्ासन विभागाच्या हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या र्ासन 
ननणाय जर सिा मागासिगीय कमाचारी/अगधकारी याींना लागु होत असेल तर अनसुुचीत जमाती 
जात पडताळणी सलमतीच्या चुकीच्या ननणायाने जात प्रमाणपि अिैध ठरलेल्या अनुसुचीत 
जमातीच्या कमाचारी/अगधकारी याींनाच अगधसींख्य पदािर ११ महहन्यासाठी िगा करण्याच ेकाय 
कारण आहे, 
(३) असल्यास, सामान्य प्रर्ासन विभागाच्या हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या 
र्ासनननणायानुसार चुकीच्या पध्दतीने जात प्रमाणपि अिैध ठरिल्याने अर्ा अगधकारी/ 
कमाचारी याींची सेिा समाप्त केली होती परींत ुयाच र्ासन ननणायात मुद्दा क्रमाींक ४.२ नुसार 
सेिा समाप्त केलेल्याींना सेिेत घेण्याचे म्ह्ले आहे, परींत ुअद्यापही सिांना सेिेत घेतले नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी ककती अगधसींख्य पदे ननमााण केली ि ककती कमाचाऱ्याींना प्रतयक्ष 
लाभ देण्यात आला, तसेच अगधसींख्य पदािर घेतलेल्या कमाचारी / अगधकारी याींच े काही 
विभागात िेतनही रोखले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास ज्या कमाचाऱ्याींना सेिा सींरक्षण देऊन खुल्या प्रिगाात सामािून घेतले आहे अर्ा 
कमाचाऱ्याींचा अगधसींख्य पदािर समािेर् होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले ि तद्नुसार 
र्ासन ननणाय विरोधी कृती करणा-या सींबींगधत अगधका-याींिर कारिाई तसेच राज्यातील 
अनुसूगचत जमातीच्या सेिामुक्त केलेल्या कमाचा-याींना पुन्हा सेिेत सामािुन घेण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात आली येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे (२७-१०-२०२०) : (१) ऑगानायझरे्न र्ॉर राई्स ऑर् हयुमन (आफ्रोह) 
महाराषट्र या सींघ्नेचे हद.१८.५.२०२० चे ननिेदन या विभागास प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. तथावप, आफ्रोह सींघ्नेची या विर्याबाबतची इतर ननिेदन ेप्राप्त झालेली आहेत. 
(२) महाराषट्र अनसुूगचत जाती, अनुसूगचत जमाती, विमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर 
मागासिगा ि विर्ेर् मागास प्रिगा (जातीचे प्रमाणपि देण्याचे ि तयाच्या पडताळणीच े
विननयमन) अगधननयम, २००० अनुसार मागासिगीय प्रिगााचे जात प्रमाणपि अिधै ठरलेल्या 
कमाचाऱ्याच्या सेिा समाप्त करणे बींधनकारक आहे. परींतु, अनुसूगचत जमातीच्या प्रमाणपिाच्या 
आधारे सेिेत रुजू झालेल्या ि जात िैधता प्रमाणपि सादर न केलेल्या कमाचाऱ्याींना 
हद.१५.६.१९९५ च्या र्ासन ननणायान्िये ि हद.२१.१०.२०१५ च्या र्ासन पररपिकान्िये सेिते 
सींरक्षण देण्यात आले होते. तयामुळे सदर र्ासन ननणाय केिळ अनुसूगचत जमातीच्या 
अगधकारी ि कमाचाऱ्याींना लागू आहे. 
(३) विभागाच्या हद.२१.१२.२०१९ च्या र्ासन ननणायान्िये अनूसूगचत जमातीच्या प्रमाणपिाच्या 
आधारे सेिेत ननयुक्त झालेल्या ि जात प्रमाणपि अिैध ठरलेल्या कमाचाऱ्याींना यापूिी 
सेिामुक्त केले असल्यास अर्ा कमाचाऱ्याींची अगधसींख्य पदािर ननयुक्ती करण्याच े आदेर् 
देण्यात आलेले आहेत. तथावप, काही सेिामुक्त कमाचाऱ्याींना ननयुक्ती हदलेली नसल्याची 
ननिेदने प्राप्त झालेली असून अर्ा कमाचाऱ्याींना कायाालयात रुज ूकरुन घेण्याबाबतच्या सूचना 
हद.३०.६.२०२० च्या अ.र्ा.पिान्िये सिा विभागाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) कोविड-१९ या आजारामुळे राज्यात जाहहर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे र्ासकीय 
कायाालयातील उपश्स्थती मयााहदत असल्यामळेु अगधसींख्य पदािर िगा केलेल्या कमाचाऱ्याींची 
माहहती अद्यापपयतं सींकललत झालेली नाही. 
     अगधसींख्य पदािर िगा केलेल्या कमाचाऱ्याींच े िेतन रोखल्याबाबतच े ननिेदन प्राप्त 
झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(५) हे खरे नाही. 
     अनुसूगचत जमातीच्या प्रमाणपिाच्या आधारे र्ासन सेिेत रुजू झालेल्या ि सदर जात 
प्रमाणपि अिैध ठरलेल्या सिा कमाचाऱ्याींना अगधसींख्य पदािर िगा करण्याचे आदेर् 
हद.२१.१२.२०१९ च्या र्ासन ननणायान्िये देण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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५६ म्हाडा िसाहतीांच्या गहृननमावण सांस्थाांना म्हाडािडून सन १९९८ पासूनच ेिाढीि थिीत सेिा 
शुल्िािर १८ % व्याज ि दांड आिारण्यात आल्याबाबत 

  

(३२)  ११८५२ (१७-०९-२०२०).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुिाव) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ५६ म्हाडा िसाहतीींच्या गहृननमााण सींस्थाींना म्हाडाकडून सन १९९८ पासूनच ेिाढीि थकीत 
सेिा र्ुल्कािर १८ % व्याज ि दींड आकारण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मुींबईतील लोकप्रनतननगधींनी िारींिार ततकालीन मा.मखु्यमींिी 
मा.गहृननमााण मींिी ि मा.गहृननमााण राज्यमींिी याींच्यार्ी पिव्यिहार करून ि विधानसभेत 
मुींबई सींदभाात चचेमध्ये हा मुद्दा उपश्स्थत करून थकीत सेिा र्लु्कािरील १८% व्याजदर ि 
दींड रद्द करून सेिा र्ुल्काच्या मळु रक्कमेमध्ये सिलत लमळािी अर्ी मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मगणीच्या अनुर्ींगाने ननणाय घेण्याकररता सलमतीचे गठन करण्यात आले असून 
या सलमतीच्या दोन बैठका हदनाींक ११ एप्रप्रल, २०१८ ि हदनाींक २६ िून, २०१८ रोजी सींपन्न 
झाल्या असून हदनाींक २६ िून, २०१८ च्या बैठकीत थकीत सेिा र्लु्कािरील १८% व्याजदर ि 
दींड रद्द करून सेिा र्ुल्काच्या मुळ रक्कमेमध्ये सिलत लमळािी अर्ी मागणीची नस्ती 
ननणायाथा सलमतीच्या सदस्याींनी ततकालीन मा.मुख्यमींिी याींच्याकड ेपाठिली आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनान े ननणाय घेतला आहे काय, तसेच या प्रकरणी सुरु 
असलेल्या कायािाहहची सध्यश्स्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (१९-१०-२०२०) : (१) ते (५) बहृन्मुींबईमधील म्हाडाच्या ५६ िसाहतीमधील 
गहृननमााण सींस्थाींकडील थकीत सेिार्ुल्क सींदभाात ततकालीन मा.मींिी (गहृननमााण) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सलमतीने केलेल्या लर्र्ारर्ीींनुसार उगचत ननणाय घेण्याची बाब 
र्ासनाच्या विचाराधीन आहे. 
     सद्य:श्स्थतीत र्ासनाचा ननणाय होईपयतं उपाध्यक्ष/प्रागधकरण याींच्या पररपिकानुसार 
सन १९९८ ते सन २०१७ पयतंच्या िाढीि सेिार्ुल्कािरील १८% व्याजदराबाबत र्ासनाच्या 
अींनतम ननणायाच्या अनुर्ींगान े व्याजदराची आकारणी करण्यात येईल अर्ा आर्याचा 
क्षनतबींधपि घेिून १८% व्याजदराची रक्कम िगळून मळू रक्कमेचा भरणा सींस्थाींकडून 
म्हाडामार्ा त करुन घेण्यात येत आहे. 

___________ 
  
खडी-िाडा (श्ज.पािघर) रस्त्यािरीि बिबांडी येथीि िािणातीि पुि नादरुुस्त असल्याबाबत 

  

(३३)  ११९१९ (१७-०७-२०२०).   श्री.दौित दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पालघर श्जल््यामधील खडी-िाडा रस्तयािरील बलबींडी येथील िाकणातील पुल हदनाींक ४ 
ऑक््ोबर, २०१९ रोजी िा तयासुमारास पडला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामस्थाींना ४० ककलोलम्रचा िळसा घालून ये-जा करािी लागत असून ऐन 
पािसाळ्यात े्ंभा, आींत्रबिली, भोसपाडा, बळिींडीस खडी-िाडा तालुक्याचाही सींपका  तु्णार 
असून दैनींहदन दळणिळण बींद होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पूल पडून ९ महहन्याींचा कालािधी उल्ूनही अद्यापी तो नादरुुस्त 
असल्यान े तो तातडीने दरुूस्त करािा अर्ी विनींती े्ंभा ग्रामपींचायतीन े पिाव्दारे र्ासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करुन सदर पुलाची लिकरात लिकर दरुुस्ती करुन तो सुरु 
करण्यासींदभाात तसेच सदरहू विलींबास जबाबदार असणाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे.    
(२) सदर रस्तयािर ये-जा करण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्ा त तातपुरती पाईप मोरी 
्ाकण्यात आली असून, तयाद्िारे सदर हठकाणाहून दैनींहदन दळणिळण सुरु असल्याच े
महानगरपाललकेन ेकळविले आहे. 
(३) अर्ा आर्याचे हदनाींक २२ म,े २०२० रोजीचे पि बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाले 
आहे. 
(४) ि (५) सदर हठकाणी निीन पूल बाींधण्यासाठीचे नकार् े ि आराखड े सींरचनातमक 
सल्लागाराकडून बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाले असून, तयानुर्ींगाने ननविदा 
मागविण्याची कायािाही सुरु असल्याचे महानगरपाललकेन ेकळविले आहे.  

___________ 
  

साांगिी शहर (ता.लमरज, श्ज.साांगिी) येथीि िृष्ट्णा नदीिर असिेल्या बिहटशिािीन आयविवन 
पुिास पयावयी असिेल्या पुिाच्या िामास वििांब होत असल्याबाबत 

(३४)  १२४९१ (१९-०९-२०२०).   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगिी) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-
(१) साींगली र्हरालगत (ता.लमरज, श्ज.साींगली) कृषणा नदीिरील आयविान पुलास (ता.लमरज, 
श्ज.साींगली) ९५ िर्े पुणा झाल्याने निा पयाायी पुल बाींधण्याच्या कामाकररता कायाारींभ आदेर् 
माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान देण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्यश्स्थतीत या कामाच्या जोडरस्तयाबाबत ि आखणीबाबत काही नागररकाींच े
ि सींस्थाींच ेआके्षप असुन पलुाच्या कामास ि पलु आराखड्यास मींजुरी देणाऱ्या अगधकाऱ्याींनी 
याबाबतीत कोणताही विचार केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुल कामाचे कायाारींभ आदेर् लमळुनही अद्यापपयतं पलुाच े काम सुरू 
झाले नसुन पुलाच्या कामासाठी होणारा विलींब ि तयामळेु होणारी भाििाढ ि पुलाची िाढीि 
ककीं मत याची िसुलीबाबत र्ासनाची भूलमका काय आहे, 
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(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले ि 
तद्नुसार कोणतेही ताींत्रिक ि प्रर्ासकीय कारण नसताना र्ासनाचा विकास कामाकररता 
आलेला ननधी अखगचात ठेिणाऱ्या सींबींधीत अगधकाऱ्याींिर ि ठेकेदारािर कोणती कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२७-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर पुलाच े प्रतयक्ष काम सुरु करतेिेळी मींजूर आखणीबाबत साींगलीिाडी येथील काही 
लोकाींचा ि साींगलीतील व्यापारी एकता असोलर्एर्न, याींनी विरोध केल्यामळेु सद्या काम बींद 
आहे. 
     मा.पालकमींिी, साींगली याींनी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींच्या मागणीनुसार हदलेल्या 
सुचनाींच्या अनुर्ींगान े अन्य हठकाणािरुन सदर पुलाच्या मागााबाबत सुलभता तपासण्याच्या 
अनुर्ींगाने तपासणी करण्याचे काम सुरु आहे. 
(३) सदर कामाची मुदत हदनाींक १२/११/२०२१ पयतं असल्यान ेननधीच्या उपलब्धतेनसुार िेळेत 
काम पुणा करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबििी (जि.ठाणे) महानगरपालििेतीि १८ नव्हे तर २७ गािे िगळून 
त्याांची नगरपररषद िरण्याबाबत 

(३५)  १२६१२ (१०-०७-२०२०).   श्री.महेश चौघुिे (लभिांडी पश्श्चम), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटीि (िोथरुड), अॅड.आलशष शेिार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटीि (लशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अलभमनय ु
पिार (औसा), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटीि (िल्याण ग्रामीण) :  सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबिलीतील (जि.ठाणे) २७ गािाींपैकी १८ गािाींची नगरपररर्द करण्याचा ि ९ 
गािे महानगरपाललकेमध्येच ठेिण्याच्या मा.मुख्यमींत्री यांनी गत अगधिेर्नाच्या अखेरच्या 
हदिर्ी जाहीर केलेल्या ननणायाला विरोध दर्ािणारी ननिेदने स्थाननक लोकप्रनतननधी ि 
सिापक्षीय हक्क सींरक्षण सलमतीन ेमाहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनाकड ेसादर 
केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या ९ गािाींच े र्हरीकरण झाल्याच े साींगण्यात येऊन महानगरपाललकेतच 
समाविष् केली आहेत तया गािाींचा कोणतयाही प्रकारे विकास झालेला नसून महानगरपाललकेत 
ठेिण्याची या गािाींची कधीही मागणी नव्हती तयामुळे २७ गािाींची नगरपररर्द स्थापन करािी 
अर्ी मागणी र्ासनाकड ेकरण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननकाींनी केलेली सदर मागणी विचारात घेता र्ासन आपल्या ननणायाचा 
पुनविाचार करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, तयासाठी ककती कालािधी लागण ेअपेक्षक्षत आहे ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) • कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेमधील २७ गािाींची स्ितींि नगरपररर्द 
स्थापन करण्याबाबत सिापक्षीय हक्क सींघर्ा सलमती, सिापक्षीय युिा मोचाा तसेच सिापक्षीय 
लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकड ेिळेोिळी मागणी केली होती. 
• याबाबत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींच्या हद.१३.०३.२०२० च्या अहिालातील 
लर्र्ारस विचारात घेऊन उपरोक्त नमूद २७ गािाींपैकी ९ गािे महानगरपाललकेत ठेऊन उिाररत 
१८ गािे महानगरपाललकेमधून िगळुन तयाींची नगरपररर्द स्थापन करण्याचा र्ासनान ेननणाय 
घेतलेला आहे. 
• तयास अनसुरून कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेतून १८ गािे िगळून या गािाींची 
नगरपररर्द गठीत करण्याच्या दृष्ीने राज्य र्ासनाने हद. २४.०६.२०२० रोजी प्राथलमक 
उद्घोर्णा प्रलसध्द केली आहे. 
• तयाअनुर्ींगान े श्जल्हागधकारी, ठाणे याींच्याकड े ३० हदिसाच्या कालािधीत प्राप्त होणाऱ्या 
सूचना ि हरकतीींचे अनुर्ींगाने अहिाल र्ासनास सादर करण्याबाबत तयाींना कळविण्यात आले 
आहे. 
• उिाररत ९ गािाींचे झालेले र्हरीकरण, एमआयडीसी के्षि, ्ाऊनर्ीप, स्मा ा्लस्ी अींतगात के्षि 
ि कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललकेची भौगोललक सलगता विचारात घेता ही गािे कल्याण-
डोंत्रबिली महानगरपाललकेतच ठेिण्याचा ननणाय घेण्यात आलेला आहे. 
• उपरोक्त ९ गािाींचा महानगरपाललकेत समािेर् केल्यापासून कल्याण-डोंत्रबिली 
महानगरपाललकेमार्ा त तयाींच्या विकासासाठी सतत प्रयतन करण्यात येत आहेत. 

___________ 
  

लभिांडी ननजामपूर (श्ज.ठाणे) महानगरपालििा हद्दीत भयुारी गटार योजना टप्पा क्र.२ च्या 
िामात झािेिा गैरव्यिहार 

  

(३६)  १२६२४ (२०-०९-२०२०).   श्री.महेश चौघुिे (लभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभिींडी ननजामपूर (श्ज.ठाणे) महानगरपाललका हद्दीत भुयारी ग्ार योजना ्प्पा क्र .२ 
कामाकरीता म.े ी्ंडन अॅन्ड असो.लल. मुींबई याींना ताींिीक सल्लागार म्हणून काम देण्यात आले 
होते तसेच मे.सेह ननमााण सींस्था, मुींबई याींना जी.आय.एस. सिके्षण करण्याच ेकाम देण्यात 
आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पन्याींना काम े देताींना स्थायी सलमतीच्या माध्यमातनू खो्ी कागदपि े
सादर करून बनाि् दस्तािेज सादर केल्या प्रकरणी सदरील कीं पन्याींना काळ्या यादीत 
्ाकण्याची मागणी माहे एवप्रल, २०२० मध्ये िा तया दरम्यान करण्यात आली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मे. ी्ंडन अॅन्ड असो.लल. मुींबई ि म.ेसेह ननमााण सींस्था, मुींबई याींच्यािर पोलीस 
ठाण्यात एर्.आय.आर. दाखल करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, म.े ी्ंडन अॅन्ड असो.लल.मुींबई ि मे.सेह ननमााण सींस्था, मुींबई या दोन्ही 
कीं पन्याींना कोणतया कामाच ेककती देयक अदा केली आहेत अथिा कराियाच ेआहेत, 
(५) असल्यास, तक्रारीच्या अनुर्ींगाने याबाबत र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळुन आले आहे ि तद्नसुार र्ासनाने सदर कीं पन्याींना काळ्या यादीत ्ाकण्याबाबत 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२६-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     लभिींडी ननजामपूर र्हर महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीच्या हदनाींक १६.११.२०१३ च्या 
ठरािान्िये मे. ी्ंडन ॲण्ड असोलसए्स / म.े ी्ंडन अबान सोल्य.ुप्रा.लल. याींना काळ्या यादीत 
्ाकण्याबाबतची कारिाई महानगरपाललकने प्रस्तावित केली होती.  
     तथावप, लभिींडी ननजामपरू र्हर महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीच्या हदनाींक 
१५.०४.२०२० च्या ठरािान्िये हदनाींक १६.११.२०१३ रोजीचा उक्त ठेकेदारास काळ्या यादीत 
्ाकण्याबाबतचा ठराि रद्द करण्यात आला आहे. सदर ठरािाची अींमलबजािणी करण्यात आली 
नाही असे लभिींडी ननजामपूर र्हर महानगरपाललकेने कळविले आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
     मे.सेह ननमााण सींस्था याींचेिर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तथापी म.े ी्ंडन ॲण्ड 
असोलसए्स ्लल. याींचे िर कोणतयाही प्रकारचा गुन्हा दाखल नाही. 
(४) लभिींडी ननजामपूर र्हर महानगरपाललकेन े अदा केलेल्या देयकाबाबतची सद्यश्स्थती 
खालीलप्रमाण ेआहे:- 
     अ) म.ेसेह ननमााण सींस्था याींना जी.आय.एस. सव्हेक्षण करणे कामी केलेल्या कामापो्ी 
रुपये ३,०९,०८,३३७/- इतके देयक अदा केले आहे. तथावप, रुपये १,८७,०६,९६७/- देयक प्रलींत्रबत 
आहे. 
     ब) मे. ी्ंडन अबान सोल्यु. याींना भुयारी ग्ार योजना ्प्पा-१ या कामाच े ताींत्रिक 
सल्लागार म्हणुन तयाींना रुपये १,५६,४३,९०४/- देयक अदा केले आहे. तथावप, रुपये 
३८,५५,६७७/- देयक प्रलींत्रबत आहे. 
     क) मे. ी्ंडन असोलसए्स ्याींना एकाश्तमक पाणी पुरिठा (२५ एम.एल.डी. िारणा प्रकल्प) 
या प्रकल्पाचे ताींत्रिक सल्लागार म्हणून रुपये १,२४,४२,२३४/- देयक अदा केले आहे. तथावप, 
रुपये ४,१६,४४,५६३/- मािच ेदेयक प्रलींत्रबत आहे. 
(५) सदर प्रकरणी लभिींडी ननजामपुर र्हर महानगरपाललकेने खालीलप्रमाणे कायािाही केली 
असल्याच ेकळविले आहे :-  
• म.े ी्ंडन ॲण्ड असोलसए्स / मे. ी्ंडन अबान सोल्यु. प्रा.लल. याींचे ताींत्रिक सल्लागार म्हणुन 
काम अींतयत असमाधानकारक ि महापाललकेच ेआगथाक नकुसान करणारे असल्यामुळे लभिींडी 
ननजामपूर र्हर महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीच्या हदनाींक १६.११.२०१३ च्या ठरािान्िये 
मे. ी्ंडन ॲण्ड असोलसए्स / मे. ी्ंडन अबान सोल्य.ु प्रा.लल. याींना काळ्या यादीत ्ाकणे 
बाबतची कारिाई प्रस्तावित केली होती.  
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• मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक २२.११.२०१६ च्या सुनािणीत हदलेल्या आदेर्ात लभिींडी 
महानगरपाललकेविरुद्ध श्री.दलिी जािेद गुलाम मो. याींची यागचका क्र.१०६९५ ननकाली काढलेली 
आहे. 
• म.े सेह ननमााण सींस्था याींच ेविरुद्ध लभिींडी नन. र्हर महानगरपाललकेने हदनाींक १६.११.२०१३ 
च्या ठरािाच्या अनुर्ींगाने लभिींडी र्ौजदारी न्यायालयात गुन्हा रश्ज.नीं.II२६/२०१६ दाखल केला 
होता.  
• तथावप, तद्नुर्ींगाने लभिींडी पोलीसाींनी आय.आय.्ी. मुींबई याींच्या अहिालाप्रमाणे चौकर्ी 
केली असता तक्रारी मध्ये कोणतेही तर्थय आढळून न आल्यामुळे तपास पुणा करुन 
मा.न्यायालयात बी-समरी अहिाल सादर केला होता. तयामळेु पुढची कारिाई करण्याींत आलेली 
नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लभिांडी-ठाणे व िल्याण (जि.ठाणे) शहरािा जोडणाऱया  
मेरो ५ प्रिल्पाच्या ननयोश्जत मागावबाबत 

  

(३७)  १२६८३ (१०-०७-२०२०).   श्री.महेश चौघुिे (लभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभिींडी ठाण ेकल्याण र्हराला जोडणारा मेट्रो ५ प्रकल्प ननयोश्जत मागा लभिींडी र्हरातनू 
जात असून तयामुळे अनेक बाींधकामे बागधत होत असल्याचे कारण देत या प्रकल्पाच्या रे्र 
सिेक्षणाचा प्रयतन एमएमआरडीएकडून सुरु झाल्यान े लभिींडी मधील नागररक आक्रमक झाले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास मेट्रो प्रकल्पाच्या ननयोश्जत मागा योग्य असून तयाच मागाािरून मेट्रो धािली 
पाहहजे असा आक्रमक सूर लभिींडी मींचाकडून व्यक्त करण्यात आला असून याकड ेर्ासनाच े
लक्ष िेधण्यासाठी २ लक्ष लभिींडीतील नागररकाींनी स्िाक्षरी मोहीम राबविली तसेच स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींसुद्धा प्रर्ासनाच ेलक्ष िेधले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लभिींडीतील सामाश्जक कायाकतयांनी एकि येऊन लभिींडी मींचाची स्थापना करून 
लभिींडी मेट्रो प्रकल्प ननयोश्जत आराखड्यानुसारच केला जािा याबाबत एक सभा आयोश्जत 
करून एकमताने ठराि केला, तसचे मागा बदल झाल्यास अनेक अडचणीींना सामोरे जाि ेलागेल 
तयामुळे र्हराच ेनुकसान होईल अर्ी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मेट्रो ५ प्रकल्पाच्या ननयोश्जत मागा योग्य असल्याने तयाप्रमाणे मेट्रो 
धािण्याच्या दृष्ीन ेर्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२८-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) मुींबई मेट्रो मागा ५ (ठाण-ेलभिींडी-कल्याण) 
या प्रकल्पा सींदभाात हदनाींक २४/१/२०२० रोजी मा.मींिी, नगर विकास विभाग याींच्या 
अध्यक्षतेखाली आयोश्जत केलेल्या बैठकीत लभिींडी जिळील िींजारपट्टीचा भाग मेट्रोच्या मागाात 
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समाविष् केल्यास र्हरी ि ग्रामीण भागाींना तयाचा लाभ होऊ र्कत असल्यान ेसदर मेट्रोच्या 
मागगाकेत आिश्यक रे्रबदल करण्यासाठी नव्यान ेतपासणी करण्याचे ननदेर् देण्यात आले. तया 
अन्िये मेट्रो मागा ५ विस्ताररत मागाासाठी सुधाररत सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार 
करण्यासाठी मे.हदल्ली मेट्रो रेल कॉपोरेर्न मयााहदत (डी.एम.आर.सी) या सल्लागाराची हदनाींक 
५ म े २०२० रोजी नेमणुक करण्यात आली आहे. सदर बदल करण्याबाबत प्रागधकरणास 
नागररकाींकडुन ि लोकप्रनतननधीींकडुन लमश्र प्रनतकक्रया प्राप्त होत आहेत. 
(४) डी.एम.आर.सी कडून सुधाररत प्रकल्प अहिाल प्रागधकरणास प्राप्त झाल्यािर तयाची 
सविस्तर छाननी करुन यथायोग्य कायािाही करण्याचे ननयोश्जत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दधुनी (श्ज.सोिापुर) नगरपालििेतीि रमाई घरिुि योजनेत झािेिा गैरव्यिहार 
  

(३८)  १२७६२ (०६-०८-२०२०).   श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िििोट) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दधुनी (श्ज.सोलापुर) नगरपाललकेतील रमाई घरकुल योजनेचा लाभ खुल्या प्रिगाातील 
एकाच कु्ुींबातील चार लोकाींना नगरपररर्द प्रर्ासनान े हदला असल्याचे माहे रे्ब्रिुारी, २०२० 
मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुध्दनगर येथील मुळ लाभार्थयांना डािलनु ग्रामीण भागातील नागरीकाींना 
घरकुल योजनेचा लाभ नगरपररर्द प्रर्ासनान े देिून लाखो रूपयाींचा गैरव्यिहार केला 
असल्याचेही ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
तयानूसार दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) • दधुनी नगरपररर्देने हदलेल्या 
अहिालानुसार रमाई घरकुल योजनेअींतगात १८६ घरकुले मींजूर आहेत. यामध्ये काही लाभाथी 
एकाच कु्ुींबातले हदसून आले आहेत. तथावप, त े स्ितींि रहहिार्ीधारक असल्यान े अर्ा 
रहहिार्ाींसाठी स्ितींि घरकुल मींजूर आहे.  
• यासींदभाात कोणतीही तक्रार नगरपररर्देकड ेप्राप्त नाही, अस ेनगरपररर्देने कळविले आहे. 
• तसेच दधुनी नगरपररर्देअींतगात बुद्धनगर येथील रमाई घरकुल योजनेसाठी अजा केलेल्या 
लाभार्थयांना घरकुल मींजूर झाले आहेत, असेदेखील नगरपररर्देने कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे शहरातीि नाल्याांिर अनतक्रमणे झाल्याबाबत 
  

(३९)  १२८६६ (२०-०९-२०२०).   श्रीमती माधुरी लमसाळ (पिवती), श्री.सुननि िाांबळे (पुणे 
िॅनटोन मेंट) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे र्हरात हदनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास अनतिषृ्ीमुळे कािज, 
सुखसागरनगर कोंढिा, पद्मािती, अरण्यश्िेर, सहकारनगर, दततिाडी आणण जुन्या 
ओढ्यालगतच्या अनेक सोसायट्याच्या लसमालभींती कोसळून ि पररसरातील अनेक िसाहतीमध्ये 
पाणी लर्रून मोठ्या प्रमाणािर जीवित ि विततहानी झाल्याची बाब ननदर्ानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पुरानींतर बाींधकाम विभाग, पुणे महानगरपाललकेने केलेल्या पाहणीमध्ये 
नाल्याींिरील सिागधक अनतक्रमणे ही कोंढिा आणण कािज पररसरात असल्याचे ननदर्ानास आले 
असून नाल्याींमध्ये बेकायदा बाींधकाम ेआणण अनतक्रमणे केलेल्या ८५ जणाींना नो्ीस देण्यात 
आल्याचेही ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय 
आहेत, तयानुसार नाल्याींमध्ये असलेली बेकायदा अनगधकृत बाींधकामे आणण अनतक्रमणे 
काढणेबाबत र्ासनान ेकोणतया स्िरूपाची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२७-१०-२०२०) : (१) ि (२) • पुणे र्हरात सप् े्ंबर ि ऑक््ोबर, २०१९ 
मध्ये ढगरु््ी होिून मुसळदार पाऊस झाला होता. 
• या अनतिषृ्ीमुळे आींत्रबल ओढा ि आसपासच्या पररसराला पूर येिून नाल्यातील पाणी 
सोसाय्ीींमध्ये लर्रल्यामुळे हठकहठकाणी नागरीकाींच े मोठया प्रमाणािर नकुसान झाले होत.े  
तसेच नाल्यामधील पाणी इतरि पसरून श्जिीत ि वितत हानी मोठ्या प्रमाणािर झाली होती 
हे खरे आहे.  
• आींबील ओढा येथील पुरामुळे नाल्यालगतची अींदाज े १०३५ रननींग लम्र लसमालभींत िाहून 
गेलेली आहे.   
• तद्नींतर पुणे र्हरातील आींत्रबल ओढा नाल्याच े ि पररसरातील ३५४ लमळकतीींमध्ये पुणे 
महानगरपाललकेमार्ा त सिेक्षण करण्यात आले होत.े 
• पुणे महानगरपाललकेने कोंढिा खुदा ि कोंढिा बुिकु या हठकाणी सुमारे ४ ि कािज येथ े
सुमारे १६ बाींधकामाींना नो्ीस देण्यात आलेल्या असून एकूण ७९ बाींधकामाींना नो्ीस देण्यात 
आलेल्या आहेत.  तसेच ४ हठकाणी कारिाई करण्यात आलेली आहे.  
(३) • सदर पररसरातील अनतिषृ्ीने बाधीत भागातील पािसाच्या पाण्याचा ननचरा होऊ न 
र्कल्यान ेपाण्याचा रु्गि्ा होऊन पूरजन्य पररश्स्थती ननमााण झाली होती.  
• पूर पररश्स्थतीमुळे बाधीत झालेल्या हठकाणी पुणे महानगरपाललकेमार्ा त अतयाधूनीक यींि 
सामुग्रीव्दारे सुमारे ४००० मे.्न पयतं कचरा ि गाळ िाहतूक करून उचलण्यात आलेला आहे.  
• लसमालभींती बाींधण्याबाबत अींदाजपिकात तरतूद करण्यात आलेली आहे.  
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• आींबील ओढ्यालगत ग्रीन बेल्् दर्ाविण्यात आलेला असून ओढ्याची सिासाधारण रूीं दी सोडून 
सदर ग्रीन बेल््मध्ये अनतक्रमण झालेले आहे, तसेच जागेिर झोपडपट्या आहेत. काही 
झोपडपट्या घोवर्त आहेत. नाल्याची रूीं दी मोठी कराियाची झाल्यास लमळकती लगत 
असलेल्या जागा ताब्यात घ्यािा लागणार आहेत.    
• धनकिडी ि कािज भागातील एकूण ७६ बाींधकाम ेग्रामपींचायत काळातील असून नाल्यात 
असणाऱ्या सीमालभींतीच्या बाहेर ही बाींधकाम ेयेतात.  
• अर्ा अनगधकृत लमळकतीींना नो्ीस देऊन तयािर कारिाई करण्यात येत असल्याचे पुणे 
महानगरपाललकेन ेकळविले आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगिी श्जल््यातीि घोटी बु. घाट तसेच खरसुांडी घाट तयार िरण्याबाबत 
  

(४०)  १३६२४ (१९-०९-२०२०).   श्री.अननि बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली श्जल््यातील घो्ी बु. घा् तसचे खरसुींडी घा् तयार करण्याबाबतची मागणी 
मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी हे साततयाने पिाद्िारे र्ासनाकड ेकरीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दोन्ही घा्ासींदभाात अनेकदा विविध आयुधाींद्िारे र्ासनास सदर बाब 
लक्षात आणूनही घो्ी बु. घा् तसेच खरसुींडी घा् तयार करण्याबाबत अद्यापही कोणतीच 
कायािाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले आहे ि तद्नुसार 
सदर दोन्ही घा्ाकररता र्ासनाने ननधीची तरतूद करुन घा् तयार करण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२७-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्नाींकीत घो्ी ब.ु घा् ि रस्ता सधुारणेच ेकाम सन २०१७-१८ मध्ये मींजूर होते. या 
कामात घा्ाच े दोन्ही बाजूच े रस्तयाच े नुतननकरणाच ेकाम पुणा करण्यात आले असून घो्ी 
खुदा गािात ५०.०० मी. ि िळणात ३३.०० मी.तसेच घो्ी ब.ुघा्ात २०४ मी. लाींबीची सींरक्षक 
लभींत बाींधण्यात आली आहे. उिाररत सुमारे ४०० मी. लाींबीच्या सींरक्षक लभींतीचे काम ि 
घा्ातील चढ सुधारणा करण्याच ेकाम ननधीच्या उपलब्धतेनसुार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
सद्य:श्स्थतीत रस्ता िाहतूकीसाठी सुश्स्थतीत आहे. 
     तसेच खरसुींडी घा् रस्ता सुधारणा काम माचा २०२० अथासींकल्पामध्ये समाविष् असून 
या कामास प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



वि.स. २२ (38) 

पांढरपूर (श्ज.सोिापूर) शहरातीि िुपनलििाांिर बसवििेिे विद्युत पांप नादरुुस्त असल्याबाबत 
  

(४१)  १३९११ (१५-०९-२०२०).   श्री.भारत भाििे (पांढरपूर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर (श्ज.सोलापूर) र्हरातील कुपनललकाींिर बसविलेल्या विद्युत पींपापैकी ननम्याहुन 
अगधक बींद ि दरुूस्ती अभािी नादरुूस्त असल्यान े नागररकाींना पाण्यासाठी भ्कीं ती करािी 
लागत असल्याच ेननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्थाननक प्रर्ासन दरिर्ी सुमारे २५ लक्ष रूपयाींचा खचा 
करीत असून दरमहा दीड लाख रुपयाींच ेिीज देयक भरत असल्याचे ननदर्ानास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्थाननक पाणी पुरिठा प्रर्ासनाकडून अनेक िर्ाापासून 
कुपनललका दरुूस्त करण्यात आल्या नसताींनाही लाखो रूपयाींचा यािर खचा झाल्याच े
दाखविण्यात आले असल्याचेही ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकशीनुसार स्थाननक 
प्रर्ासन याींना नागररकाींना ि भाविकाींना वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा सुरळीत होण्याच्या दृश्ष्ने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) • पींढरपूर नगरपररर्देतअींतगात 
नागररकाींना दररोज नळाद्िारे वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा केला जातो. तयामळेु पाण्यासाठी 
नागररकाींना भ्कीं ती करािी लागते, अर्ी कोणतीही बाब ननदर्ानास आली नाही, अस े
नगरपररर्देने कळविले आहे. 
• पींढरपूर र्हरामध्ये यािा कालािधीत येणारे भाविक खाजगी मठामध्ये अथिा इतर हठकाणी 
िास्तव्यात असताींना तयाींना स्िच्छतेसाठी लागणारे पाणी यासाठी र्हरात १८५ कुप नललकाींिर 
विद्युतपींप बसविण्यात आले असनू तयापकैी १८४ विद्युतपींप कायारत आहेत. 
• सदरच्या कुपनललका ि विद्यतुपींप याींच्या देखभाल ि दरुुस्तीिर मागील ३ िर्ाात सरासरी 
दरिर्ी रुपये २२ लाख इतका खचा करण्यात आला आहे.  
• नगरपररर्देच्या अहिालानुसार पींढरपूर र्हरातील नागररकाींना तसेच र्हरात येणाऱ्या 
भाविकाींना ननयलमत पाणी पुरिठा होत आहे, अस ेनगरपररर्देने कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबििी (जि.ठाणे) महानगरपालििा के्षत्रामधीि ३०० चौरस फुटापयतंच्या  
घराांिरीि मािमत्ता िर माफ िण्याबाबत 

(४२)  १३९५३ (२०-०९-२०२०).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), डॉ.बािाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) बृ् न्मुींबई महानगरपाललका हद्दीतील ५०० चौरस रु््ाींच्या घराींचा मालमतता कर मार् 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बृ् न्मुींबई महानगरपाललकेच्या धतीिर कल्याण-डोंत्रबिली (जि.ठाणे) 
महानगरपाललका के्षिामधील ककमान ३०० चौरस रु््ापयतंच्या घराींिरील मालमतता कर मार् 
करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २ माचा, २०२० रोजीच्या पिान्िये मा.मुख्यमींिी 
याींच्याकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कल्याण - डोंत्रबिली महानगरपाललका के्षिामधील ३०० 
चौरस रु््ापयतंच्या घराींिरील मालमतता कर मार् कण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ लशांदे (२३-१०-२०२०) : (१) सन-२०१९ चा महाराषट्र अध्यादेर् क्र.११, 
हद.१०.०३.२०१९ अन्िये बहृन्मुींबई महानगरपाललका के्षिातील ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ. रु्.) 
ककीं िा तयापेक्षा कमी च्ई के्षि असलेल्या ननिासी इमारती तसेच ननिासी गाळे या 
मालमतताींना सन २०१९-२० या कालािधीपासून केिळ सिासाधारण करामध्ये सिलत देऊन 
उिाररत रकमाींची देयके देण्यात आलेली आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महाराषट्र महानगरपाललका अगधननयम कलम १३२ मधील नमूद लमळकतीींना सामान्य 
करात सिलत देण्यात येत.े या व्यनतररक्त मालमतता कर मार् करणेबाबत महाराषट्र 
महानगरपाललका अगधननयमात तरतूद नाही. कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपाललका के्षिातील ३०० 
चौ. रु््ापयतंच्या घरािरील मालमतता कर मार् करण्याबाबत अद्याप ननणाय घेण्यात आलेला 
नाही, ही िस्तुश्स्थती आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहराजिळीि िाघोिी-आव्हाळिाडी रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबत 
  

(४३)  १४४४७ (१९-०९-२०२०).   श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापेठ) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे र्हराजिळील िाघोली-आव्हाळिाडी रस्तयाची दरुिस्था झाल्यामुळे नागररकाींना नाहक 
िास सहन करािा लागत असल्याचे माहे जुलै, २०२० मध्ये िा तया दरम्यान ननदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाघोली-आव्हाळिाडी रस्तयाची अतयींत दरुिस्था होऊन मोठ-मोठे खड्ड े पडले 
असुन खड्ड े बुजविण्याकरीता नागररकाींनी अजा करून सदु्धा तयािर कोणतीही कायािाही केली 
नसल्याच ेननदर्ानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून सदर रस्तयाच्या दरुुस्तीकड े दलुाक्ष करणा-या 
सींबींधीताींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच सदरहु रस्तयाच्या दरुुस्तीबाबत र्ासनान े कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अशोिराि चव्हाण (२७-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. प्रश्नाींकीत रस्ता प्रश्जमा ५६ 
असा असून या मधील ८०० मी. लाींबीत ग्रामपींचपायत िाघोली ता. हिेली, श्ज. पुणे याींनी 
विनापरिानगीन े रस्तयाच े खोदकाम करुन ड्रनेजे लाईन ्ाकल्यामुळे सदर लाींबीत रस्ता 
क्षतीग्रस्त झाला आहे. या अनुर्ींगान े ग्रामपींचायत िाघोली याींना रस्ता पुणाश्स्थतीत 
आणण्यासाठी सुगचत करण्यात आले होते.सद्य:श्स्थतीत क्षतीग्रस्त झालेला रस्ता दरुुस्तीच्या 
कामास ग्रामपींचायत िाघोली याींनी कामाचा कायाारींभ आदेर् हद.१४.०८.२०२० रोजी हदला आहे. 
(२) सदर रस्तयाच्या उिाररत लाींबी मधील खड्ड ेभरण्याच्या कामाची ननविदा प्रकक्रया प्रगतीत 
असून लिकरात लिकर काम पुणा करण्याच ेननयोजन आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चाळीसगाि-मािेगाि रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(४४)  १४४७४ (१९-०९-२०२०).   श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाळीसगाि-मालेगाि या रस्तयाचे २ िर्ांपासून सींथ गतीने होत असलेले काम ि 
रस्तयािरील खड्ड्याींमुळे मोठ्या प्रमाणात होणारे अपघात याविर्यी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान नालर्क येथील मुख्यमींत्रयाींच्या आढािा बैठकीत 
मा.मुख्यमींत्रयाींना ननिेदन सादर केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चाळीसगाि-मालेगाि रस्तयाची १५ हदिसात दरुुस्ती करण्यात यािी,अस े
आदेर् मा.मुख्यमींत्रयाींनी सािाजननक बाींधकाम विभागाच े मींिालयीन सगचि ि जळगाि 
विभागाचे कायाकारी अलभयींता याींना हदलेले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुसार यासींदभाात पुढे कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अशोिराि चव्हाण (२७-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
   स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींिी महोदयाींना तोंडी ननिेदन सादर केले होत.े 
(२)  प्रश्नाधीन रस्तयाची ३ महहन्याींत दरुूस्ती करण्यात यािी, असे मा.मुख्यमींिी महोदयाींचे 
ननदेर् होते. 
(३) प्रश्नाधीन रस्तयाच्या कामास झालेल्या विलींबाबाबत ठेकेदाराींकडून दींड िसूल करण्यात 
आला आहे. तसेच, रस्तयािरील खड्डे भरण्यात आले असून सद्यश्स्थतीत रस्ता िाहतकुीस 
सुरक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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चाळीसगाि (श्ज.जळगाांि) शहरातीि निीन मध्यिती  
मुख्य प्रशासिीय इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 

  

(४५)  १४४७७ (१९-०९-२०२०).   श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाि (श्ज.जळगाींि) र्हरातील भमूी अलभलेख कायाालय, दयु्यम ननबींधक कायाालय, 
आदी कायाालये खाजगी इमारतीत कायारत आहेत, तसेच तहसील ि प्राींत कायाालये ही अनतर्य 
छोट्या जागेत कायारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, चाळीसगाि तालुक्यात ससुज्ज अर्ी मध्यिती मुख्य प्रर्ासकीय इमारत 
बाींधणे अतयींत आिश्यक असून निीन प्रर्ासकीय इमारत बाींधण्यासाठी रुपये १४ को्ी ७६ 
लक्ष रुपयाींचा प्रस्ताि प्रधान सगचि सलमती, याींच्याकड े हदनाींक ६ जुल,ै २०१६ रोजी िा 
तयासुमारासापासून र्ासन स्तरािर प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी एकाच छताखाली सिा र्ासकीय कायाालयाच ेकामकाज सुरू होऊन 
नागररकाींची गैरसोय दरू होईल यादृष्ीन े मध्यिती मखु्य प्रर्ासकीय इमारत बाींधण्याबाबत 
र्ासनाने अद्यापपयतं कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (२१-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मखु्य अलभयींता, सािाजननक बाींधकाम प्रादेलर्क विभाग, नालर्क याींच्याकडून 
प्रर्ासकीय इमारत बाींधकामाबाबतचा रु.१४.९६ को्ी ककंमतीचा प्रस्ताि हद.१८.०३.२०२० रोजी 
महसूल विभागास सादर करण्यात आला आहे. महसूल विभागाकडून सदर प्रस्ताि प्राप्त होताच 
पुढील कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धनगर टािळी त ेगांगाजीबाप ूरोड मागाविरीि (श्ज.परभणी) पुिामुळे पािसाचे  
पाणी शेतात जाऊन जलमनी नापीि होत असल्याबाबत 

  

(४६)  १४४८१ (१९-०९-२०२०).   श्री.सांजय गायििाड (बुिढाणा) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी येथील धनगर ्ाकळी त ेगींगाजीबाप ू रोड मागाािरील सव्हे क्रमाींक १४२ ि १४३ 
येथे सािाजननक बाींधकाम विभागामार्ा त पलुाच े बाींधकाम करण्यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, सदरहू पुलाचे बाींधकाम करताना योग्य ते ननयोजन न केल्याने या पररसरातून 
नैसगगाकररतया िाहणारे पािसाचे पाणी अडले जात असून त ेपाणी या पररसरातील र्ेतकऱ्याींच्या 
र्ेतात लर्रत असल्यान े र्ेतपीकाचे मोठे नुकसान होत असून र्ेतजमीनी नापीक होण्याचा 
धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू पररसरातील पािसाच्या पाण्याचा योग्य तो ननचरा करण्यासाठी 
आिश्यक कायािाही ि उपाययोजना तातडीन े करण्याबाबत तसेच र्ेती वपकाींची झालेली 
नुकसान भरपाई लमळण्याबाबत श्री.माणणक वप.मुींजाजी साखरे ि इतर स्थाननक र्ेतकऱ्याींनी 
श्जल्हागधकारी, परभणी याींना हदनाींक १२ जून, २०२० रोजी िा तयासुमारास ननिेदन हदले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि 
तयानुसार पािसाच्या पाण्याचा ननचरा करण्यासींदभाात आिश्यक तया उपाययोजना करण्याबाबत 
ि सींबगधताींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) असल्यास, तसेच पलुाच ेबाींधकाम करताना योग्य ती खबरदारी ि ननयोजन न करणाऱ्या 
दोर्ी अगधकाऱ्याींिर र्ासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. अशोिराि चव्हाण (२७-१०-२०२०) : (१) प्रश्नाींककत रस्तयािर साखळी क्रमाींक १/७३० येथे 
एक पाईप मोरी (सी.डी. िका ) पूिीपासूनच अश्स्ततिात आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. हे खरे आहे. 
(४) सदरील पाईप मोरीमध्ये साचलेला गाळ ि कचरा काढण्यात आलेला आहे ि पाण्याचा 
अडथळा दरू करण्यात आला आहे. तसेच, या पाईप मोरीची आिश्यक ती दरुूस्ती करून घेऊन 
ती सुश्स्थतीत ठेिण्याच े ननयोजन करण्यात आले आहे. सबब, या प्रकरणी चौकर्ीची 
आिश्यकता नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बािाघाट मागाविरीि (श्ज.गोंहदया) रेल्िे उड्डाणपुिाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(४७)  १४५८५ (१९-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अजुवनी-मोरगाांि), श्री.राज ू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रननि नाईि (पसुद) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बालाघा् मागाािरील (श्ज.गोंहदया) उड्डाणपुलाला ९० िर्ा पुणा झाली असून सदर पूलाच्या 
सींरचनातमक परीक्षण अहिालामध्ये तातकाळ पलु बाींधण्याची सुचना केली असल्याची बाब माहे 
मे, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाच्या बाींधकामाचा प्रस्ताि सािाजननक बाींधकाम विभागाकड े प्रलींत्रबत 
असुन विभागाकडुन सदरहु उड्डाणपुलाच्या बाींधकामाकड ेदलुाक्ष होत असल्याच ेननदर्ानास येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करुन सींबींगधत पुलाचे बाींधकाम करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१९-१०-२०२०) : (१)अींर्त: खरे आहे. 
     सदरचा पुल १९५२ मध्ये बाींधला असुन पलुास ६८ िर् ेझाली आहेत. हदनाींक ९.०८.२०१८ 
रोजी मुख्य अलभयींता, सािाजननक बाींधकाम प्रादेलर्क विभाग, नागपूर ि मुख्य अलभयींता (पुल) 
दक्षक्षण पुिा मध्य रेल्ि,े त्रबलासपुर याींच े सींयुक्त पाहणीत सदर उड्डाणपुल तोडून नविन 
उड्डाणपुल बाींधण्यासाठी सहमती झाली आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
     या विभागामार्ा त सदर उड्डाणपूलाच े बाींधकामास ८२,९७,००,०००/- ची प्रर्ासकीय 
मान्यता हद.६.६.२०१९ प्रदान करण्यात आली असून,जुने उड्डाणपूल तोडण्याची ि नविन 
उड्डाणपूलाच्या बाींधकामाची G.A.D. रेल्िे विभागाकड ेहद.२५.१०.२०१९ रोजी सादर केली आहे. 
याबाबत रेल्िे विभागाकडून अींनतमत: हद.१२.६.२०२० रोजी आके्षप घेण्यात आले ि तयाचा 
खुलासा हद.१५.६.२०२० सादर करण्यात आला आहे. याबाबतची मींजूरी रेल्ि ेविभागाकडून प्राप्त 
झाल्यानींतर सा.बाीं. विभागाकडून पुढील कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

श्जांतूर ते येिदरी (श्ज.परभणी) रस्त्याच्या दरुिस्थेबाबत 
  

(४८)  १४६२४ (१९-०९-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (श्जांतूर) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) परभणी श्जल््यातील श्जींतूर ते येलदरी रस्तयाच्या कामासाठी ४ को्ी ६२ लाख रुपयाींचा 
ननधी उपलब्ध होऊनही सदर रस्तयाच े काम १२ महहन्यात पूणा कराियाच े उहद्दष् र्ासनान े
देऊनसुद्धा सदर रस्तयाच ेकाम करत असलेल्या श्यामा कन्स्ट्रक्र्न कीं पनीने काम सुरू करून 
१९ महहने पूणा होऊनही अद्याप काम पूणा केले नसल्याचे माहे ऑगस््, २०२० मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सािाजननक बाींधकाम विभागाच्या ननयमानसुार ७ जून नींतर डाींबरीकरण 
करण्याच े काम केले जात नाही परींतु सींबींगधत कीं पनीन े ननयमबा्य पद्धतीन े रस्तयाच े काम 
लिकर पुणा करण्याच्या दृष्ीकोनातून पािसाळ्यात रस्तयाच े काम सुरू ठेिल्याच े ननदर्ानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पािसाळ्यात काम सुरू असल्याने सदर रस्तयाच ेकाम दजााहीन होत असल्याचे 
ननदर्ानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासन सदर रस्तयाच्या कामाची िररषठ स्तरािर चौकर्ी करुन दोर्ी असलेल्या 
सींबींधीत अगधका-याींिर ि श्यामा कन्स्ट्रक्र्न कीं पनी याींच्यािर कारिाई करण्यािाित कोणती 
काययवाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण (२७-१०-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. प्रतयक्षात कामािर रू.२१६.५२ 
लक्ष ननधी खचा झाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     र्ासनाच्या विहहत ननकर्ानसुार डाींबरीकरण करण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) मयााहदत ननधी, अनतिषृ्ीमळेु डाींबर ररर्ायनरी कीं पनीकडून डाींबर उपलब्ध होण्यास झालेला 
विलींब, कोविड-१९ आपतकालीन पररश्स्थतीमुळे काम पूणा करण्यास विलींब झाला आहे. तयामळेु 
सींबींगधताविरूध्द कारिाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आिी (श्ज.िधाव) येथीि मौजा रसिुाबाद ि मौजा विरूळ येथुन जाणा-या नागपूर-मुांबई  
समधृ्दी महामागावच्या िामामळेु शतेपपिे नष्ट होत असल्याबाबत 

(४९)  १४८४९ (१९-०९-२०२०).   श्री.दादाराि िेच े (आिी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आिी (श्ज.िधाा) येथील मौजा रसुलाबाद ि मौजा विरूळ येथुन नागपूर-मुींबई समधृ्दी 
महामागा जात असून या पररसरातील महामागााचे काम ॲर्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कीं पनी कररत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्तयाच्या कामासाठी लागणारा माती-मुरूम यासाठी मोठ्या प्रमाणात या 
भागात उतखनन होत असून तयातुन ननघणा-या धुळीमुळे र्ेतकऱ्याींच्या र्ेतातील वपके नष् 
होत असुन याबाबत पररसरातील र्ेतकऱ्याींनी सदर कीं पनीकड े तक्रारी केल्या असता तया 
तक्रारीची कोणतीही दखल कीं पनी घेत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सव्हे नीं.८४ मध्ये र्ेिगा, ्रबुज, सींिा वपकाची लागिड केलेली होती ि ती 
पुणात: नष् झाली तयाबाबतचा अहिाल, तहलसलदार ि कृर्ी अगधकारी याींनी र्ेतकऱ्यास 
२,३७,२००/- रूपये इतके ननश्श्चत केली असताींनी  अद्यापपयतं सदर रक्कम र्ेतकऱ्याींना 
देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, नागपूर-मुींबई या समधृ्दी महामागाासाठी लागणा-या मुरूम ि मातीची िाहतकु 
या पररसरातील रस्तयाींिरून होत असुन प्रमाणापेक्षा जास्त लोड भरून िाहतुक होत 
असल्यामळेु रस्तयाींची दरूिस्था झाली आहे तसेच या रस्तयाच्या दोन्ही बाजुला र्तेकऱ्याींच्या 
र्ेतजमीनी असून या र्ेतातील पाणी जाण्याकररता जागा नसल्यामळेु ि रस्तयाची उींची जास्त 
असल्यामळेु र्ेतकऱ्याींच्या र्ेतामध्ये ३-३ रु्् पाणी साचले असनु यामुळे र्ेतकऱ्याींचे मोठ्या 
प्रमाणात नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले ि 
तद्नुसार र्ासनान े कीं पनीिर कारिाई करण्याबाबत तसचे र्तेकऱ्याींना वपक नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत ि पररसरातील नादरुुस्त झालेल्या रस्तयाींची दरुुस्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,   
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ लशांदे (२९-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     रस्तयाच्या कामासाठी लागणाऱ्या गौण खननज (माती ि मुरुम) याींच्या िाहतुकीसाठी 
EPC ठेकेदाराकडून िापरण्यात येणाऱ्या रस्तयािर धुळ उडू नये यासाठी सदर ठेकेदाराकडून 
पाण्याच्या ा्ँकरचा िापर करून िारींिार पाणी मारण्यात येत आहे. तथापी धुळीमुळे ि इतर 
कारणाींमळेु र्ेत वपकाच ेनुकसान झाल्याबाबत काही र्ेतकऱ्याींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. तया 
अनुर्ींगान े स्थाननक महसलू यींिने समिते सींयुक्त पाहणी करून र्ेतकऱ्याींना एकूण रक्कम 
रु.४,५९,२६६/- इतकी रक्कम नकुसान भरपाई म्हणून देण्याचे महसूल यींिणेमार्ा त ननश्श्चत 
करण्यात आले आहे. यामधील रक्कम रु.३,४०,७६६/- इतकी रक्कम ९ र्ेतकऱ्याींना प्रदान 
करण्यात आली आहे. उिाररत रक्कम रु.१,१८,५००/- र्ेतकऱ्यास देण्यात आली आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
    तहलसलदार, आिी, श्ज.िधाा याींनी तयाींच े पि क्र.कलल/प्रस्तु-१/गौख/कावि-७९४/२०२०, 
हद.२३.०५.२०२० अन्िये श्री.चरणदास भाऊरािजी हेंडि,े रा.रसुलाबाद सव्हे क्र.८४ याींच ेप्रकरणात 
सींबींगधत र्ेतकऱ्याींच े वपकाच े मुल्याींकन रु.२,३७,०००/- इतके असनू कीं िा्दारान े र्ेतकऱ्यास 
रु.१,१८,५००/- इतकी रक्कम भरपाई देण्यात यािी अस ेआदेलर्त केले आहे. तयानुसार ईपीसी 
कीं िा्दारामार्ा त र्ेतकऱ्यास रु.१,१८,५००/- ची भरपाई रक्कम देण्यात आली आहे.     
(४) अींर्त: खरे आहे.  
     सदर महामागााच्या कामासाठी ननयुक्ती करण्यात आलेल्या ठेकेदाराींसमिेत करण्यात 
आलेला करारनाम्यातील आह ा्कल १० (१०.४) नुसार महामागााच्या कामासाठी महामागााच्या 
पररसरातील ज्या रस्तयाींचा िापर िाहतुकीसाठी करण्यात येत असेल ि असे रस्ते नादरुुस्त 
झाले असल्यास, तया रस्तयाींची दरुुस्ती करुन नादरुुस्त रस्ते सींबींधीत ठेकेदारान ेसुश्स्थतीत  
ठेिाियाच े आहेत. तयानुसार ठेकेदार कायािाही कररत असून, नादरुुस्त झालेले रस्त े दरुुस्त 
करण्यात येत आहेत. तसेच यापढेु नादरुुस्त होणा-या रस्तयाींची दरुुस्ती तातडीन ेकरण्याबाबत 
ठेकेदाराींना ननदेर् देण्यात आले आहेत. 
     महामागााचे बाींधकाम हे सविस्तर प्रकल्प अहिाल तसेच MORT & H ि IRC च्या 
मानकानुसार ि कीं िा्ाच्या अ्ीनुसार करण्यात येत आहे. महामागाास हठकहठकाणी छेदत 
असणाऱ्या विविध प्रिाहाकरीता (नाले, ओढे, नदी इ.) योग्य हठकाणी सविस्तर प्रकल्प 
अहिालाच्या तसेच ििीत गणनानुसार योग्य आकाराच ेमोऱ्या ि पुल याींचे बाींधकाम करण्यात 
येत आहे ि तयातुन सदर प्रिाहाींचे पाण्याची ननचरा करण्याची व्यिस्था करण्यात आली 
असल्यामळेु र्ेतात पाणी साचून राहत नाही. तथावप, अनतिषृ्ीमळेु नाल्याींना आलेल्या पुराच े
पाणी र्ेतात साचल्याकारणाने झालेल्या नुकसान पो्ी भरपाई म्हणून ईपीसी कीं िा्दाराने काही 
र्ेतकऱ्याींना आगथाक मदत केली आहे. 
(५) प्रश्न क्र.२,३ ि ४ िरील उततरामध्ये नमूद करण्यात आलेली िस्तुश्स्थती लक्षात घेता  या 
प्रकरणी चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 



वि.स. २२ (46) 

चारिोप (मुांबई) सेक्टर १ येथे नाट्यगहृासाठी आरक्षक्षत असिेल्या  
भूखांडािरीि अनतक्रमण हटविणेबाबत 

  

(५०)  १४८५० (१९-०९-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चारकोप, सेक््र १, डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर रोड, तसुली हॉ्ेल जिळ म्हाडाच्या 
नाट्यगहृासाठी आरक्षक्षत एक भूखींड आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लॉकडाऊनच्या काळात सदर भूखींडािर अनगधकृतपणे अनतक्रमण झाले असून त े
ननषकालसत करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींने हदनाींक ०१.०७.२०२० रोजी िा तया सुमारास मुख्य 
कायाकारी अगधकारी, म्हाडा ि मुींबई गहृननमााण मींडळास कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले ि 
तयानुसार सींबींगधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (२६-१०-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर भुखींडािर लगतच्या र्ॉवपींग बुथमधील गाळेधारकाने मागील बाजसू 
अनगधकृतपणे पिाच े र्ेड उभारल्याचे ननदर्ानास आले. तयानुर्ींगाने सदर अनतक्रमीत र्ेड 
पोलीस बींदोबस्तात काढून घेण्याची कायािाही म्हाडामार्ा त प्रस्तावित करण्यात आली असता, 
सदर कायािाहीविरुध्द अनतक्रमण धारकान ेमा. हदिाणी न्यायालय, हदींडोर्ी येथे दािा दाखल 
केला होता. सदर दाव्यामध्ये मा.हदिाणी न्यायालयान े “Due Process of law” च े पालन 
करुन अनतक्रमण ननमुालनाची कायािाही करणेबाबत आदेर् हदलेले आहेत. सदरहू आदेर्ास 
अनुसरुन उक्त अनतक्रमण ननमुालनाची कायािाही म्हाडा मार्ा त करण्यात येत असल्याचे 
म्हाडाच्या मुींबई मींडळान ेकळविले आहे. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   रािेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुिणपूिा सिा प्रकक्रया महाराषट्र विधानमींडळ सगचिालयाच्या सींगणक यींिणेिर 
मुिण: र्ासकीय मध्यिती मुिणालय, मुंिई. 


