अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
चौथे (हहिाळी) अधधिेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

औरां गाबाद महानगरपालििा क्षेत्रातीि मराठी माध्यमाांच्या सिव शाळाांना
तनिासी दराने मनपाचे िर िागू िरणेबाबत
(१) २४२ (१८-०३-२०२०). श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.बाळाराम
पाटीि : हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१९ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटिािर ठे िण्यात
आिेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधीि प्रश्न क्रमाांि

४६६९६ िा हदिेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय नगर वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महानगरपाललका महापौर, उपमहापौर व आयक्
ु त याींच्या

समवेत औरीं गाबाद शहरातील मराठी व उदू द माध्यमाच्या अनद
ु ाननत शाळाींना

करातन
सवलत दयावी यामागणीसाठी मा.अध्यक्ष, महाराषर ववधानसभा
द
याींच्या सह शाळाींच्या सींस्था चालकाींची एक बैठक घेण्यात आली होती, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बैठकीत शाळे च्या सींस्था चालकाींनी केलेल्या मागणीचे
स्वरुप

काय

आहे

तसेच

उपरोक्त

प्रकरणी

चौकशी

करुन

महानगरपाललकेने कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

औरीं गाबाद

वव.प. ३ (2)

श्री.एिनाथ लशांदे (१२-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर बैठकीत शैक्षणणक सींस्था चालकाींनी महाराषर महानगरपाललका
अधधननयमाचे कलम १३२(१)ब अन्वये सामान्य कर माफ करावे अशी मागणी
केली आहे .

सदर

मागणीच्या

अनष
ीं ाने,
ु ग

औरीं गाबाद

महानगरपाललकेचे

ददनाींक

३०/१२/२०१६ च्या कायाूलयीन आदे शान्वये शैक्षणणक सींस्थेच्या मालमत्ता

कराचा अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी मख्
ु य लेखापररक्षक

औरीं गाबाद महानगरपाललका याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात
आली.

सलमतीची बैठक ददनाींक ८/१२/२०१७ मध्ये घेण्यात आलेली असन
द ,

औरीं गाबाद महानगरपाललकेच्या ठराव क्र.५१०/ई, ददनाींक ७/०२/२०१४ अन्वये
सींमत

केलेल्या

ठरावानस
ु ार

शैक्षणणक

सींस्थाींना

करण्यात

आलेली

कर

आकारणी योग्य असन
द त्यामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही, असा

सलमतीने ननणूय घेतला असल्याचे औरीं गाबाद महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

राज्यातीि नगरपररषदाांमध्ये अनुिांपा तत्िािरीि
अनेि प्रिरणे प्रिांबबत असल्याबाबत

(२) १००१ (१८-०३-२०२०). डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.मोहनराि
िदम : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील

नगरपररषदाींमध्ये आस्थापना खचाूची

मयाूदा

अनक
ु ीं पा तत्वावरील अनेक प्रकरणे प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

असल्याने

(२) असल्यास, अनक
ु ीं पा तत्वावरील प्रकरणावर कायूवाही करणेबाबत शासनाचे
धोरण काय आहे

तसेच अनक
ु ीं पा तत्वावरील प्रकरणे

त्वररत ननकाली

काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ३ (3)

श्री.एिनाथ लशांदे (२१-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. अनक
ु ीं पा ननयक्
ु ती

योजनेंतगूत केली जाणारी वारसाची ननयक्
ु ती त्याच कमूचाऱयाींच्या ररक्त
झालेल्या पदावर करण्यात येते त्यामळ
ु े अनक
ु ीं पा तत्वावरील प्रकरणाींमध्ये
आस्थापना खचाूची मयाूदा लागद राहत नाही.
(२)

राज्यातील

महानगरपाललका/

नगरपररषदा/

नगरपींचायतीींमधील

पात्र

अधधकारी/ कमूचाऱयाींच्या वारसास अनक
ीं भाूत ददनाींक
ु ीं पा ननयक्
ु ती योजनेसद
११/०७/२०१९ रोजीन्वये सध
ु ारीत शासन ननणूय ननगूलमत करण्यात आला
आहे .

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

राज्यातीि नगरपररषदाांच्या आिृततबांधात सुधारणा िरण्याबाबत
(३) १००३ (१८-०३-२०२०). डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व
भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.बाळाराम पाटीि, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.मोहनराि िदम, डॉ.िजाहत लमर्ाव : हदनाांि २० जि
ु ,ै २०१८ रोजी
सभागह
ृ ाच्या पटिािर ठे िण्यात आिेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि ४ मधीि प्रश्न क्रमाांि ३५८५७ िा हदिेल्या उत्तराच्या सांदभावत
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात नगरपररषदाींचा आकृनतबींध सन २००५ मध्ये मींजदर झाला असन
द
अस्थायी पदावरील कमूचारी सेवाननवत्ृ त झाल्यावर सदर पद ररक्त होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपररषदाींच्या कमूचारी सींख्येमध्ये मोठया प्रमाणावर घ्
झाल्यामळ
ु े त्याचा नगरपररषदे च्या कामकाजावर पररणाम होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आकृनतबींधात सध
ु ारणा करणे तसेच कमूचारी भरतीबाबत
शासनाचे धोरण काय आहे , याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती
कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ३ (4)

श्री.एिनाथ

लशांदे

(२१-१०-२०२०)

:

(१)

व

(२)

होय,

राज्यातील

नगरपररषदाींसाठी सन २००५ मध्ये आकृनतबींध मींजदर करण्यात आला होता.

अस्थायी पदे व्यपगत झाली तरी, आकृनतबींधात ननयलमत पदे ववदहत

प्रमाणात मींजरद असल्याने, कामकाजावर प्रनतकदल पररणाम होत नाही.

(३) ददनाींक ०५/०७/२०१६, ददनाींक २२/०९/२०१६ व ददनाींक १७/०६/२०१९ अन्वये
१३५ नवननलमूत नगरपररषदा व नगरपींचायतीींसाठी आकृनतबींध ननश्श्चत
करण्यात आले आहे त.

शहराची लोकसींख्या व अन्य ववदहत ननकषानस
ु ार आकृनतबींधामध्ये

सध
ु ारणा करण्यात येत.े तसेच, वेळोवेळी ववदहत शासन धोरण व ननयमानस
ु ार
कमूचारी ननयक्
ु ती/ भरती होते.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

अिोिा शहरातीि पाकिवगच्या समस्येबाबत
(४) १२१४ (१८-०३-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय नगर
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला शहरात पार्किंगचा प्रश्न गींभीर होत चालला असन
द पार्किंग म्हणदन
दाखववण्यात आलेल्या हॉ्े लच्या जागा इतर गोष्ीींच्या उपयोगासाठी वापरल्या

जात असल्याने हॉ्े ल पार्किंगचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात ननमाूण झाल्याचे
ननदशूनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहर मध्यवस्तीत शेकडो हॉ्े ल्स असन
द सदर हॉ्े ल्सच्या
पार्किंगची जागा तळ मजल्यावर दाखववण्यात आल्या आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व तदनस
ु ार पार्किंगचा प्रश्न तात्काळ सोडववण्याच्यादृष्ीने
शासनस्तरावर काय कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ३ (5)

श्री.एिनाथ लशांदे (२१-१०-२०२०) : (१) अशी वस्तश्ु स्थती आढळदन आलेली
आहे .

(२), (३) व (४) महापाललकेने केलेल्या अनधधकृत बाींधकाम सव्हेक्षणाचे

दरम्यान शहरात एकदण ५९ व्यावसानयक आस्थापनाींनी, पार्किंग म्हणन
द
दशूववलेल्या जागाींचा इतर प्रयोजनाकररता वापर केल्याचे ननदशूनास आलेले
आहे . यात शहराच्या मध्यवस्तीतील २४ हॉ्े लचादे खील समावेश आहे .

या सवू अनधधकृत बाींधकामधारकाींना, महाराषर प्रादे लशक व नगर

रचना अधधननयमातील कलम ५२, ५३, ५४ व महाराषर महानगरपाललका
अधधननयमातील कलम २६० व २६७ नस
ु ार ववदहत मद
ु तीच्या नो्ीसा

बजावण्यात आलेल्या असन
द , यावर सहायक सींचालक, नगररचना याींचे
स्तरावर सन
ु ावणी घेवन
द पढ
ु ील कायूवाही करण्यात येत असल्याचे आयक्
ु त,
अकोला महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमद
द करण्यात आले आहे .
___________

मुांबईत येथे िाांदळिन उद्यानाची तनलमवती िरण्याबाबत
(५) १३३० (१८-०३-२०२०). श्री.वििास पोतनीस : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सागरी जीवसषृ ्ीत महत्त्वाची भलद मका बजावणाऱया खारफु्ी वनस्पतीचे

जतन व सींवधून करण्याचा सींकल्प शासनाने केला असन
द , मब
ुीं ईतील ३८
हे क््र

क्षेत्रात

दोन

काींदळवन

उदयानाची

शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,

ननलमूती

करण्याचा

प्रस्ताव

(२) असल्यास, काींदळवन उदयानासाठी र्कती रुपयाींचा खचू अपेक्षक्षत असन
द
सदर प्रस्तावाचे स्वरूप काय आहे,

(३) तसेच, सदरहद काींदळवन उदयान ननलमूतीबाबतची सदय:श्स्थती काय आहे
आणण सदरहद उदयान ननलमूतीसाठी र्कती कालावधी अपेक्षक्षत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ३ (6)

श्री.सांजय राठोड (०६-१०-२०२०) : (१) मौजे गोराई (बोरीवली) न.भ.ु क्र. ८८३
येथे ८ हे क््र तसेच मौजे ददहसर न.भ.ु क्र.३१२९ ते ३१३८ येथे ३० हे क््र आर

असे एकदण ३८ हे क््र क्षेत्रावर काींदळवन उदयानाची ननलमूती करण्याचा
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे .

(२) मौजे गोराई (बोरीवली) येथील प्रकल्प २६.९७ को्ी रुपयाींचा असन
द सदर

प्रकल्पाींतगूत ननसगू मादहती केंद्र, काींदळवन सींग्रहालय, बोडूवॉक, नौका ववहार
या बाबी प्रस्ताववत आहे त. तर मौजे ददहसर येथील प्रकल्प ४४.८० को्ी
रुपयाींचा असन
द सदर प्रकल्पाींतगूत ननसगू मादहती केंद्र, काींदळवन सींग्रहालय,
बोडवॉक, पक्षी ननरीक्षण मनोरा आणण नौका ववहार या बाबी प्रस्ताववत
आहे त.

(३) व (४) प्रस्ताववत दोन्ही प्रकल्पास MCZMA, SEIAA वन सींवधून

अधधननयम, १९८० अींतगूत तत्वत: मींजदरी प्राप्त झाली आहे . तसेच सदर

प्रकल्पास ननसगू पयू्न मींडळ व मा.उच्च न्यायालयाची दे खील परवानगी
प्राप्त झाली असन
द दोन्ही प्रकल्पाच्या कामास ताींबत्रक मींजरद ी दे ण्यात आलेली
आहे .

गोराई येथील काींदळवन उदयानाबाबत प्राप्त ननववदाींना मान्यता दे णे

व ददहसर येथील उदयानाबाबत प्रशासकीय मान्यता दे णे या अनष
ीं ाने
ु ग
कायूवाही सरु
ु आहे .

___________

लभिांडी येथीि नाट्यगह
ृ ाची दरु िस्था र्ाल्याबाबत
(६) १४३५ (१८-०३-२०२०). अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि
गाणार, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रसाद िाड : सन्माननीय नगर वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लभवींडी येथील नाट्य रलसकाींसाठी २५ वषािंपव
द ी उभारलेल्या नाट्यगह
ृ ाची
दरु वस्था झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशूनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नाट्यगह
ु स्तीवर मोठा खचू होणार असन
द
ृ ाच्या दे खभाल दरु

लभवींडी महानगरपाललकेची आधथूक श्स्थती बेताची असल्याने दरु
ु स्तीचे काम
प्रलींबबत असल्याचे ननदशूनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

नाट्यगह
ृ ाच्या

दरु
ु स्तीबाबत

नाट्यरलसकाींच्या

मागणीनस
ु ार मा.नगर ववकास मींत्री याींनी आश्वासन ददल्यानस
ु ार १० को्ी
रुपयाींचा ननधी मींजदर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार सदर नाट्यगह
ु स्ती
ृ ाची तात्काळ दरु
करण्याबाबत कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) लभवींडी येथील स्व.मीनाताई ठाकरे

नाट्यगह
द बींद
ृ ाची दरु वस्था झाल्याने सदर नाट्यगह
ृ जानेवारी, २०१८ पासन
ठे वण्यात आल्याचे लभवींडी-ननजामपरद शहर महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(२), (३) व (४) सदर नाट्यगह
ीं ाने
ु स्तीच्या खचाूच्या अनष
ु ग
ृ ाच्या दे खभाल दरू

रूपये १० को्ीच्या मयाूदेत ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याचा तत्वत: ननणूय

घेण्यात आला असन
सदर प्रयोजनाींतगूत सववस्तर अींदाजपत्रक ताींबत्रक
द
मान्यतेसह

त्वरीत

सादर

करण्याबाबत

लभवींडी-ननजामपरद

महानगरपाललकेस यापव
द ीच सच
द ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

शहर

___________

िसई (पश्श्चम) नायगाांि िोळीिाडा येथीि बेिरीमधन
ु
सातत्याने प्रदष
ू ण िेिे जात असल्याबाबत

(७) १५३७ (१८-०३-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय नगर
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई (पश्श्चम) नायगाींव कोळीवाडा येथील स्थाननक नागररकाींनी त्याींच्या

पररसरात असलेल्या बेकरीमधुन सातत्याने प्रदष
द ण केले जात असल्याची बाब
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाच्या ननदशूनास आणली
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यासींदभाूत नागररकाींनी महानगरपाललका व आरोग्य ववभागात
तक्रार करुनही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्याने नागररकाींमध्ये
प्रचींड सींताप व नाराजी पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी/चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळदन आले व तदनस
ु ार शासनस्तरावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (०८-१०-२०२०) : (१) वसई-ववरार शहर महानगरपाललका
क्षेत्रात “डेली फ्रेश” ही बेकरी अनधधकृतपणे सरू
ु असन
द सदर बेकरी बींद

करण्याबाबतची लेखी तक्रार स्थाननक नागररकाींनी ददनाींक ०८/०१/२०२० रोजी
वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेकडे केली होती.
(२),

(३)

व

(४)

सदर

प्रकरणी

खालीलप्रमाणे कायूवाही केली आहे :

वसई-ववरार

शहर

महानगरपाललकेने

वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेच्या अधधकाऱयाींमाफूत सदर दठकाणी
प्रत्यक्ष भे् दे ऊन सदरची बेकरी बींद करण्यात आली होती.



तथावप, सदर बेकरी पन्
ु हा सरू
ु झाली असल्याचे ननदशूनास आल्यानींतर

महानगरपाललकेमाफूत बेकरीस नो्ीस दे ण्यात आली असन
पढ
द
ु ील
कायदे शीर प्रर्क्रया सरू
ु असल्याचे वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने
कळववले आहे .


कोववड-१९ चा प्रादभ
ु ाूव व लॉकडाऊन झाल्यामळ
ु े सदर प्रकरणावर
कारवाई करण्यास ववलींब झाला असल्याचे वस्तश्ु स्थती वसई-ववरार शहर
महानगरपाललकेने कळववली आहे .

___________

नागपरू महानगरपालििा क्षेत्रात मोबाईि टॉिसव
तनयलमत नसल्याबाबत

(८) १५७३ (१८-०३-२०२०). श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर :
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) नागपरद महानगरपाललका क्षेत्रात ७५१ मोबाईल ्ॉवसू ननयलमत नसल्याचे
ददनाींक ४ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशूनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने र्कती मोबाईल ्ॉवर कींपनीवर
कारवाई केली आहे व अदयापपावेतो र्कती दीं ड वसल
द करण्यात आला वा येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (२४-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) नागपरद महानगरपाललका
क्षेत्रात एकदण ७६९ मोबाईल ्ॉवसू असन
द , त्यापैकी १८ मोबाईल ्ॉवसूना एक
वषाूकररता अस्थायी परवानगी ददलेली असन
द , ७५१ मोबाईल ्ॉवसू ननयलमत
नसल्याचे ददसन
द आले आहे .

मोबाईल ्ॉवसूच्या परवानगीसाठी महापाललकेने

०१

वषाूकररता

तात्परु त्या स्वरुपात परवानगी दे ण्याबाबत, धोरणात्मक मागूदशूक तत्वे
ननश्श्चत केलेली असन
द , या अींतगूत रुपये ३०,०००/- प्रनत ्ॉवर प्रमाणे शल्
ु क
आकारण्यात येत.े

या धोरणाींतगूत परवानगी प्राप्त करुन घेण्यासाठी २४४ आवेदने

प्राप्त झालेली असन
द , याव्दारे रुपये ७३.२० लक्ष जमा झाले आहे त.

महापाललकेच्या या धोरणाववरुध्द इींडस ्ॉवसू या कींपनीने मा.उच्च

न्यायालयात दाखल केलेल्या रर् याधचका क्र.५६९/२०२० मध्ये मा.उच्च

न्यायालयाने ददनाींक २८/०१/२०२० च्या आदे शानस
ु ार “अींतररम ररलीफ” ददलेला
असल्याने, पढ
ु ील कायूवाही स्थधगत ठे वण्यात आलेली आहे .
ददनाींक

यालशवाय रर् याधचका क्र.२०४३/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने
१२/०९/२०१४

रोजी

पाररत

करुन,

शासन

व

इतर

स्थाननक

प्राधधकरणाींनी अनधधकृत मोबाईल ्ॉवसूववरुध्द कोणतीही दीं डात्मक कायूवाही

(Coercive steps) करुन नये, असे ननदे श ददले आहे त. त्यामळ
ु े अशा
प्रकरणात कायूवाही करता आलेली नाही, असे नागपरद महानगरपाललकेच्या
अहवालात नमद
द करण्यात आलेले आहे .
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शासनाच्या मादहती व तींत्रज्ञान ववभागाने ददनाींक १७/०२/२०१८ रोजी

दरद सींचार पायाभत
द सवु वधा धोरण जादहर केले असन
द , त्यामधील तरतद
ु ीनस
ु ार
महानगरपाललकेकडदन अींमलबजावणी करुन उधचत कायूवाही करणे अपेक्षक्षत
आहे . त्यानष
ीं ाने कायूवाही करण्यास नागपरद महानगरपाललकेस कळववण्यात
ु ग
आले आहे .

___________

िसई-विरार महापालििेचा (श्ज.पािघर) िारभार आयुक्त आणण
उपायुक्ताांलशिाय सुरु असल्याबाबत

(९) १७०९ (१८-०३-२०२०). श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर श्जल्हयातील वसई-ववरार महापाललकेचा कारभार सध्या आयक्
ु त
आणण उपायक्
ु ताींलशवाय सरु
ु असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशूनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महापाललकेचा कारभार अनतररक्त आयक्
ु ताींच्या मदतीने सरु
ु
असल्याने आयक्
ु त व उपायक्
ु ताींची नेमणदक न होण्याची कारणे काय आहे त,

याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळदन आले,
त्यानष
ीं ाने
ु ग

आयक्
ु त

व

उपायक्
ु ताींची

तात्काळ

नेमणक
द

शासनस्तरावर काय कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे (१९-१०-२०२०) : (१) व (२) वसई-ववरार महानगरपाललकेतील
तत्कालीन महानगरपाललका आयक्
ु ताींच्या ननयतवयोमान सेवाननवत्ृ तीमळ
ु े सदर
पद ररक्त होते.

तथावप, सामान्य प्रशासन ववभागाने ददनाींक १३/०३/२०२० रोजीच्या

ननयक्
ु ती आदे शान्वये भारतीय प्रशासन सेवेतील अधधकाऱयाींची वसई ववरार
महानगरपाललकेच्या ररक्त महानगरपाललका आयक्
ु त या पदावर ननयलमत
आयक्
ु त म्हणदन ननयक्
ु ती केली आहे .

तसेच, वसई ववरार महानगरपाललकेत २ अनतररक्त आयक्
ु त व ३

उपायक्
ु ताींच्या दे खील ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
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बीड नगरपररषदे मार्वत उभारण्यात येणाऱ्या भीमसष्ट्ृ टीचे
िाम प्रिांबबत असल्याबाबत

(१०) २०१७ (१७-०३-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय नगर वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बीड

नगरपररषदे माफूत

भारतरत्न

डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर

याींच्या

पत
ु ळयानजीक उभारण्यात येणाऱया भीमसषृ ्ीचे काम बऱयाच कालावधीपासन
ु
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामाकरीता बीड नगरपररषदे ने र्कती रुपयाींचा ननधी
मींजदर केला असन
द र्कती रक्कम ठे केदारास दे ण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, ठे केदाराने सदर काम प्रलींबबत ठे वन
बीड नगरपररषदे चे
द
पदाधधकाऱयाींसोबत आधथूक सींगनमताने गैरव्यवहार केल्याचेही ननदशूनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधीं धत दोषी ठे केदार
व बीड नगरपररषदे चे मख्
ु याधधकारी याींच्यावर कारवाई करुन भीमसषृ ्ीचे काम
त्वररत पण
द ू करण्याबाबत कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे (२५-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

बीड नगरपररषदे माफूत उभारण्यात येणाऱया भीमसषृ ्ीच्या एकदण ८

म्यरु ल बसववण्याच्या कामाींपक
ै ी ५ म्यरु लचे काम पण
ु ू झालेले असन
द ,
लॉकडाऊनमळ
ु े ३ म्यरु ल बसववण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .

(२) सदर कामाकरीता बीड नगरपररषदे स एकदण रुपये ३१,०२,०००/- इतका
ननधी मींजरद असन
द , त्यापैकी ठे केदाराच्या मागणीनस
ु ार रुपये १८,२८,४३६/-

इतकी रक्कम अदा करण्यात आली असल्याबाबत श्जल्हाधधकारी, बीड याींनी
अहवाल सादर केला आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
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औरां गाबाद शहरात महापालििेचे स्पेशालिटी / स्ितांत्र
सांसगवजन्य रुग्णािय उभारण्याबाबत
(११)

२८६९

(२९-०५-२०२०).

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर :

सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरात महापाललकेचे एकही स्पेशालल्ी / स्वतींत्र सींसगूजन्य
रुग्णालय नसल्याने

सींसगूजन्य रुग्णाींची

ननदशूनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

फार

गैरसोय

होत

असल्याचे

(२) असल्यास, सन २०१६-२०१७ मध्ये स्वाईन फ्लद व सन २०१८ मध्ये
छावणी

पररसरात

डायररयाची

साथ

तसेच

सन

२०१९

मध्ये

डेंग्यन
द े

औरीं गाबादच्या आरोग्य व्यवस्थेसमोर फार मोठे सींक् उभे केले होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार औरीं गाबाद शहरात महापाललकेचे स्पेशालल्ी
/ स्वतींत्र सींसगूजन्य रुग्णालय उभारण्याबाबत कोणती कायूवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (१२-१०-२०२०) : (१) औरीं गाबाद महानगरपाललका क्षेत्रात

स्वतींत्र सींसगूजन्य रुग्णालय कायूरत नसन
द , सध्या अश्स्तत्वात असलेल्या
महानगरपाललकेच्या आरोग्य यींत्रणेमाफूत शहरातील रुग्णाींना आरोग्य सेवा
परु ववण्यात येत,े ही वस्तश्ु स्थती आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) औरीं गाबाद शहरात धचखलठाणा औदयाधगक क्षेत्रात कोववड-१९ च्या

रुग्णाींसाठी २५० खा्ाींचे रुग्णालय तयार करण्यात येत असन
द , सदर रुग्णालय
हे पढ
ु े सींसगूजन्य साथ रोग रुग्णालय म्हणदन कायाूश्न्वत होणार असल्याचे
औरीं गाबाद महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
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औरां गाबाद महानगरपालििेच्या आरोग्य विभागातीि
ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१२)

२९३०

(२९-०५-२०२०).

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७ िा हदनाांि १८ माचव, २०२० रोजी हदिेल्या

उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महानगरपाललका आरोग्य ववभागाींतगूत ववववध सींवगाूतील ३४९
मींजदर पदापैकी १२१ पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्यासींदभाूत तत्कालीन राज्यमींत्री (नगर

ववकास) याींच्याकडे ददनाींक ६ ऑगस््, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीतील

ननणूयानस
ु ार आरोग्य ववभागाींतगूत ववववध सींवगाूतील एकदण ९५९ पदाींच्या
आकृनतबींधास महानगरपाललकेच्या सवूसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आली

नसल्यामळ
ु े सदर प्रस्ताव महानगरपाललकेकडे परत पाठववण्यात आला आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औरीं गाबाद महानगरपाललकेने शासनास सादर केलेल्या सवू
ववभागाींचा

एकबत्रत

आकृनतबींध

प्रस्तावाची

अपण
द ाूवस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय,

छाननी

करण्याची

कायूवाही

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार सदर पदननलमूतीस मान्यता दे ण्याकररता
कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (१२-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) औरीं गाबाद महानगरपाललकेच्या सवू ववभागाींच्या पदाींचा एकबत्रत

आकृनतबींध सवूसाधारण सभेची मान्यता घेवन
द महानगरपाललकेने शासनास
सादर केला होता. सदर आकृनतबींधामध्ये आरोग्य ववभागातील उक्त नमद
द
पदाींचा समावेश करण्यात आलेला आहे .
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सदर प्रस्तावाबाबत शासनाने काही सच
द ना महानगरपाललकेस केल्या

असन
द , सदर सच
द नेनस
ु ार आकृनतबींधाचा सध
ु ारीत प्रस्ताव शासनास सादर
करण्यात येत असल्याचे औरीं गाबाद महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

राज्यात दीनदयाळ अांत्योदय योजना ि राष्ट्रीय नागरी उपश्जवििा
अलभयान या योजनेमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत
(१३) २९८३ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रसाद िाड, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.विजय ऊर्व भाई धगरिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.रमेशदादा पाटीि,

श्री.सदालशि खोत, श्री.महादे ि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.सरु े श धस,
श्री.तनिय नाईि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील २६ महापाललकाींमध्ये राबववण्यात येणाऱया दीनदयाळ अींत्योदय
योजना व राषरीय नागरी उपश्जववका अलभयानासाठी केंद्र शासनाकडदन ६०

्क्के तर राज्य शासनाकडदन ४० ्क्के ननधी उपलब्ध करून दे ण्यात येत

असन
द उक्त योजनेव्दारे शहरात राहणाऱया एस.सी, एस.्ी, अल्पसींख्याक व
दाररद्रय रे षख
े ालील नागरीकाींना व्यवसायालभमख
ु

प्रलशक्षण दे ऊन त्याींचा

आधथूक स्तर उीं चाववण्यासाठी प्रयत्न केला जातो तसेच प्रनत लाभाथी १५
हजार रूपये शल्
ु क केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातन
द प्रलशक्षणाथी सींस्थेला
ददले जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वपींपरी-धचींचवड महापाललकेच्या अधधकारी व कमूचाऱयाींनी गत

२ वषाूत को्यवधी रूपयाींचा गैरव्यवहार केला असन
द प्रलशक्षणाच्या नावाखाली
बनाव् लाभाथी उभे करुन चालद वषाूत उक्त योजनेंतगूत ४५ हदन अधधक
लशबबरे घेण्यात आल्याचे कागदोपत्री दाखवन
द एका लशबबरात र्कमान तीस
लाभार्थयािंचा समावेश करुन प्रनत लशबबर साडेचार लाख रूपये याप्रमाणे

आतापयिंत या योजनेंवर सम
ु ारे दीड को्ी रूपयाींचा खचू करण्यात आला
असन
द गतवषी दोन को्ीच्या आसपास खचू करण्यात आल्याचे दशूववण्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर योजना राबववण्याची जबाबदारी असलेल्या अधधकाऱयाींनी

लशबबरार्थयािंचे थम्ब व सींस्थाींची कोणतीही मादहती न घेता दे यके अदा
केल्याबाबत

वपींपरी-धचींचवड

सामाश्जक

कायूकते

महानगरपाललकेकडे

श्री.भारत
माहे

लमरपगारे

फेब्रव
ु ारी,

याींनी

२०२०

आयक्
ु त,

मध्ये

या

योजनेमधील गैरप्रकाराबाबत चौकशी करून सींबधीं धत दोषीववरोधात कारवाई
करण्याची मागणी लेखी तक्रारीव्दारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळदन आले व त्यानष
ीं ाने सींबधीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (१६-१०-२०२०) : (१) होय.

(२) नाही, या योजनेंतगूत नगरपाललका प्रशासन सींचालनालयामाफूत महाराषर
कौशल्य ववकास सींस्था याींना ननधी उपलब्ध करुन ददला जातो. महाराषर

कौशल्य ववकास सींस्था याींचेमाफूत प्रलशक्षण सींस्थाींना थे् त्याींचे बँक
खात्यावर प्रलशक्षणाथींची पो्ू लवरील दै नदीं दन बायोमेदरक हजेरी ववचारात

घेऊन शासनाच्या मागूदशूक तत्वानस
ु ार प्रलशक्षण सींस्थाींना तीन हप्त्याींमध्ये
ननधी ववतरीत केला जातो व त्याचे उपयोधगता प्रमाणपत्र MSSDS माफूत
राज्य अलभयान सींचालक याींना सादर करण्यात येत.े

(३) व (४) श्री.भारत लमरपगारे याींनी माहे फेब्रव
ु ारी, २०२० मध्ये तक्रार केली
ही बाब खरी आहे .

तथावप, थम्ब व सींस्थाींची मादहती न घेता दे यके अदा केली ही बाब

खरी नाही. सदर योजनेची सींपण
द ू कायूवाही Online असन
द , प्रलशक्षणास प्रवेश

घेणाऱया लशबबरामध्ये थम्ब (Bio Metric) हजेरीच्या आधारे शासन मान्य
प्रलशक्षण

सींस्थेमध्ये

प्रवेश

ददला

जातो

आणण

शासनाच्या

मागूदशूक

तत्वानस
ु ार ्प्प्या-्प्प्याने पो्ू लवरील दै नदीं दन Bio-Metric हजेरीच्या आधारे

प्रलशक्षण सींस्थाींना त्याींचे बँक खात्यावर महाराषर राज्य कौशल्य ववकास
सींस्था

याींच्यामाफूत

सहा.आयक्
ु त,

ननधी

नागरवस्ती

(फी)

ववकास

रक्कम

योजना

अदा

ववभाग

केली

जाते.

याींचेमाफूत

करण्यात आलेली असन
द , चौकशीत तर्थय आढळदन आलेले नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

प्रकरणी
चौकशी
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िेईएम, नायर, िोिमान्य हटळि ि िुपर रूग्णाियाच्या
रक्तपेढयाांमध्ये डेटा िॉगर सुविधा िािण्याबाबत

(१४)

२९८८

(१७-०७-२०२०).

श्री.प्रसाद

िाड,

श्री.सश्ु जतलसांह

ठािूर :

सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बह
ींु ई महापाललकेच्या केईएम, नायर, लोकमान्य द्ळक व कुपर
ृ न्मब
आदी रूग्णालयाच्या रक्तपेढयामध्ये सन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ववशेष

गरज नसताना को्यवधी रूपये खचू करून डे्ा लॉगर सवु वधा लावण्यात
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रणाली खरे दी करताना झालेला कागदोपत्री दस्ताऐवज

महापाललकेकडे उपलब्ध नसल्यामळ
ु े उपरोक्त मशीन ववकत घेतली की ती
सींस्थेमाफूत डोनेशनमध्ये दे ण्यात आली याबाबत शींका व्यक्त करण्यात येत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त यींत्रसामग्र
ु ी ददलेल्या कींपनीकडे सींबधीं धत प्रणालीसाठी
मागणी

करण्यात

आली

नसन
द

यासींदभाूतील

दे खभाल

कींत्रा्,

प्रकल्प

व्यवस्थापन कींत्रा्, हमीपत्र तसेच हमी र्कती वषाूसाठी वाढवली आहे

याबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे सींबधीं धत रूग्णालयाच्या रक्तपेढी

प्रमख
ु ाींनी स्पष् केले असन
द सदर प्रणाली अन्न व औषध प्रशासनाच्या
ननयमाींतगूत लावण्यात आल्याचेही नमद
द नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

लशांदे

(१५-१०-२०२०)

:

(१),

(२)

व

(३)

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेच्या रक्तपेढयाींमध्ये रे र्फ्रजरे ्सूचे ननयींत्रण करणे सोयीस्कर
व्हावे

याकररता

रुग्णालयाींच्या

केईएम,

मागणीनस
ु ार

नायर,

तेथील

लोकमान्य

द्ळक

रक्तपेढयाींमध्ये

व

सन

कुपर

२०१५

आदी

मध्ये

महानगरपाललकेच्या प्रचललत पध्दतीनस
ु ार स्पधाूत्मक ननववदा मागवन
द डे्ा
लॉगर सवु वधा लावण्यात आली आहे .
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सदर सवु वधा प्रणालीकररता रुपये ७०.८३ लक्ष इतका खचू करण्यात

आला असन
द , सदर प्रणालीकररता आवश्यक असलेली दे खभाल कींत्रा्, हमीपत्र
तसेच हमी कालावधी याबाबतची कागदपत्रे महानगरपाललकेकडे उपलब्ध
आहे त.

तसेच सदर प्रणाली अन्न व औषध प्रशासनाच्या ननयमाींतगूत

लावण्यात आल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब
(४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

लभिांडी महानगरपालििेने ठे िेदारािा रक्िम अदा
िरण्याचा ठराि मांजूर िेल्याबाबत
(१५) २९९० (०३-०७-२०२०). श्री.प्रसाद िाड, श्री.तनिय नाईि : सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

लभवींडी

महानगरपाललकेच्या

स्थायी

सलमतीच्या

सभेत

घनकचऱयाचे

व्यवस्थापन करणाऱया मे.ॲन्थोनी वेस्् हॅण्डललींग सेल प्रा.लल. कींपनीच्या

ठे केदाराला रुपये १५ को्ी ४६ लाख ६ हजार १४३ इतकी मळ
रक्कम
ु

व्याजासह अदा करण्याबाबतचा ठराव बेकायदे शीरपणे ददनाींक १८ फेब्रव
ु ारी,
२०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास मींजदर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर महापाललकेची आधथूक श्स्थती बबक् असताना आणण
प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रववष् असताना ठे केदाराींच्या दहतासाठी मींजदर

करण्यात आलेला ठराव रद्द करण्याचे महानगरपाललका आयक्
ु ताींना आदे श

दयावेत अशी मागणी लभवींडी महापाललकेचे माजी उपमहापौर, जेषठ नगरसेवक
श्री.जावेद दळवी याींनी एका लेखी ननवेदनाव्दारे मा.नगर ववकास मींत्री, प्रधान

सधचव, नगर ववकास ववभाग आदीींकडे माहे फेब्रव
ु ारी, २०२० च्या दस
ु ऱया
आठवडयात केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती
कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे (०८-१०-२०२०) : (१) मे.ॲन्थोनी वेस्् हॅण्डललींग सेल प्रा.लल.

याींना महानगरपाललकेने घनकचरा व्यवस्थापन, कचऱयाची ववल्हे वा् लावणे,
खत प्रकल्प तयार करणे इ. बाबीींसाठी ददनाींक १५/१०/२००५ रोजी १० वषाूच्या
कालावधीकरीता ठे का ददला होता.
सदर

ठे केदाराववरुध्दच्या

तक्रारी,

कामातील

अननयमतता

इ.

कारणाींसाठी सदर ठे का रद्द करण्यात आला होता. सदर ठे का रद्द करु नये
याकरीता

ठे केदाराने

मा.उच्च

न्यायालय,

मब
ुीं ई

येथे

रर्

याधचका

क्र.८२७२/२०११ दाखल केली. सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने लवादाची
ननयक्
ु ती केली.

सदर लवादाींनी ददनाींक १६/०९/२०१९ रोजी ननणूय ददला. सदर

ननणूयाववरुध्द लभवींडी-ननजामपरद शहर महानगरपाललकेने मा.उच्च न्यायालयात
कमलशूअल आरबबरे शन याधचका क्र.७१/२० अन्वये अवपल माहे जानेवारी,
२०२० मध्ये दाखल केली.

तथावप, या प्रकरणी मे.ॲन्थोनी वेस्् हॅण्डललींग सेल प्रा.लल. याींनी

तडजोडीचा प्रस्ताव ददला. सदर तडजोडीचा प्रस्ताव व लवादाींनी ददलेल्या

ननणूयानस
ु ार मे.ॲन्थोनी वेस्् हॅण्डललींग सेल प्रा.लल. याींना वववादीत रक्कम
रुपये १५.०० को्ी प्रदान करण्याचा ठराव ददनाींक १८/०२/२०२० रोजी महाराषर
महानगरपाललका

अधधननयमातील

कलम

४८१

तरतद
ु ीनस
ु ार महानगरपाललकेने पाररत केला आहे .

(आय)

व

(ह)

मधील

(२) लभवींडी महानगरपाललकेचे माजी महापौर श्री.जावेद दळवी याींचे अशा

ववषयाबाबतचे ननवेदन शासनास तसेच महानगरपाललकेस प्राप्त झाले आहे , ही
वस्तश्ु स्थती आहे .

(३) मा.उच्च न्यायालयात दाखल याधचकेदरम्यान ददनाींक ३/७/२०२० रोजी
ददलेल्या ननणूयाववरुध्द महानगरपाललकेमाफूत मा.सवोच्च न्यायालयात अवपल

दाखल करण्याची कायूवाही सरु
ु असल्याचे आयक्
ु त, लभवींडी-ननजामपरद शहर
महानगरपाललका याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

वव.प. ३ (19)

राज्यात जातीचे दािे अिैध ठरिेल्या शासिीय अधधिारी ि
िमवचाऱ्याांना सेिेतुन दरु िरण्याबाबत
(१६)

२९९४

(०२-०६-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.प्रशाांत

पररचारि,

श्री.सश्ु जतलसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९४ िा हदनाांि ४ माचव, २०२०

रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या शासकीय अधधकारी व कमूचाऱयाींना
शासकीय सेवेतन
ु दरु करण्याचे आदे श मा.उच्च व सवोच्च न्यायालयाने ददले

असताींना दे खील त्याींची अींमलबजावणी न करता अप्रत्यक्षररत्या शासन अशा
कमूचाऱयाींना सींरक्षण दे त असल्याची बाब ननदशूनात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आरक्षक्षत पदावर ननयक्
ु ती केलेल्या सम
ु ारे ६३ हजार
कमूचाऱयाींपक
ै ी

१२५००

कमूचाऱयाींचे

जात

प्रमाणपत्र

अवैध

ठरले

असन
द

मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक ६ जुल,ै २०१७ रोजी व मा.उच्च न्यायालय,
नागपरद

याींनी

ददनाींक

२८

सप््ें बर,

अींमलबजावणी करण्यासाठी ददनाींक

२०१८

रोजी

ददलेल्या

ननणूयाची

२१ डडसेंबर, २०१९ रोजी ननगूलमत

केलेल्या शासन ननणूयानस
ु ार ज्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे त ती
पदे ररक्त करावी व त्याच जातीच्या आरक्षणातन
ु सदर पदे नव्याने भरली

जाण्याची प्रर्क्रया ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ पयिंत पण
द ू करण्याचे आदे श
पाररत केले असन
द ही अदयाप कोणतीही कायूवाही करण्यात आली नसल्याचे
ननदशूनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे (२५-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.

मा.सवोच्च न्यायालय व मा.उच्च न्यायालयाचे आदे श ववचारात घेता,

मा.सवोच्च

न्यायालयाच्या

ननणूयाची

अींमलबजावणी

करण्यासाठी

ददनाींक २१/१२/२०१९ रोजी शासन ननणूय ननगूलमत करण्यात आला आहे .
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अनस
ु धद चत जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत ननयक्
ु त झालेल्या

व सदर जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कमूचाऱयाींची पदे ररक्त
करुन ती ररक्त झालेली पदे अनस
ु धद चत जमातीच्या उमेदवाराींमधदन भरण्याचे
व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधधकारी व कमूचाऱयाींच्या सेवा अधधसींख्य

पदावर वगू करण्याचे आदे श ददनाींक २१/१२/२०१९ च्या शासन ननणूयान्वये

दे ण्यात आले आहे त. तसेच सदर ररक्त झालेली पदे कालबध्द कायूक्रमानस
ु ार
भरण्याचे आदे शही दे ण्यात आलेले आहे त.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

पािम (श्ज.परभणी) नगरपांचायतीच्या विविध वििास
िामात गैरिारभार र्ाल्याबाबत
(१७) ३००१ (२९-०५-२०२०). श्री.अब्दल्
ु िाखान दरु ावणी, श्री.विक्रम िाळे :
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पालम

(श्ज.परभणी)

नगरपींचायतीच्या

ववववध

ववकास

कामाींमध्ये

झालेल्या गैरकारभाराची SIT माफूत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी
गींगाखेड येथील माजी लोकप्रनतननधीींनी सन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
श्जल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकडे लेखी ननवेदनाव्दारे केली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनासोबत ददलेल्या सवू मदृ
ु याींची व परु ाव्याींची
चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व
त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा
सदय:श्स्थती काय आहे ,

करण्यात येत आहे, त्याबाबतची

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (२५-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने श्जल्हाधधकारी, परभणी याींनी उपववभागीय
ु ग
अधधकारी, गींगाखेड याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सलमती गठीत करण्यात
आली होती. सदर सलमतीमाफूत प्रशासकीय बाबी तपासल्यानींतर ताींबत्रक बाबी
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तपासण्यासाठी

श्जल्हाधधकारी,

परभणी

याींनी

उपअलभयींता,

सावूजननक

बाींधकाम उपववभाग, पण
द ाू व इतर नगरपररषदे तील अलभयींता याींच्यामाफूत
पथक गठीत करुन ररतसर ताींबत्रक तपासणी करण्यात आली.
उक्त

आढळलेल्याींवर

चौकशी

सलमतीच्या

खालीलप्रमाणे

कायूवाही

अलभप्रायानस
ु ार
करण्यात

आली

कामात

दोषी

असल्याबाबत

श्जल्हाधधकारी, परभणी याींनी अहवाल सादर केला आहे :-

(१) सींबधीं धत ठे केदाराकडदन स्वखचाूने रुपये ४८,१८,४९२/- इतक्या रुपयाचे
कमी प्रमाणाचे काम सरु
ु असन
द , सध्या प्रगतीपथावर आहे .

(२) ज्यात सध
ु ारणा करणे अवघड असल्याने रुपये ११,०१,७८५/- इतकी
ठोक रक्कम ठे केदाराकडदन वसल
द करण्यात आली आहे .

(३) सदर ठे केदाराचे नाव नगर पींचायत पालम याींनी काळ्या यादीत
्ाकले आहे .

(४) सदर कामाशी सींबधीं धत सल्लागार अलभयींता याींच्याववरुध्द पालम
येथील पोलीस स््े शनमध्ये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
द ,
त्याींचे नाव नगर पींचायत पालम याींनी काळ्या यादीत ्ाकले आहे .

(५) सदर कामामध्ये Third Party Audit ची तपासणी बरोबर झाली
नसल्यामळ
ु े श्जल्हाधधकारी, परभणी याींच्या कायाूलयाकडदन प्राचायू,

शासकीय तींत्रननकेतन, नाींदेड याींना कारणे दाखवा नो्ीस दे ण्यात
आली आहे .

(६) तत्कालीन मख्
ु याधधकारी, नगरपींचायत पालम याींच्याववरुध्द कतूव्यात
कसरद

केल्याबाबत,

तसेच

ठे केदारास

काम

न

करता

रक्कम

अनतप्रदान केल्याबाबत ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली
आहे .

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
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औरां गाबाद (सांभाजीनगर) शहरातीि िांटे नमें ट क्षेत्रात आरोग्य ि पोिीस
िमवचाऱ्याांसाठी राहण्याची िेगळी व्यिस्था िरण्याबाबत
(१८) ३०२७ (०३-०६-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय नगर वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्य

शासनाच्या

ननयमाींनस
ु ार

कोववड-१९

व्हायरसचा

प्रादभ
ु ाूव

रोखण्यासाठी प्रनतबींधधत क्षेत्रात व कोरोना केअर सें्रमध्ये काम करणाऱया
कमूचाऱयाींची

राहण्याची

वेगळी

व्यवस्था

करणे

बींधनकारक

असताींनाही

औरीं गाबाद (सींभाजीनगर) महानगरपाललकेचे आरोग्य कमूचारी व कीं्े नमें्

क्षेत्रात काम करणारे पोलीस कमूचारी कतूव्य बजावल्यानींतर आपआपल्या

घरी जात असल्याबाबत माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशूनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्रीय आरोग्य मींत्रालयाच्या मागूदशूक सच
ु नेनस
ु ार कोरोना
उपाययोजनासींबध
ीं ी कामे करणाऱया शासकीय कमूचाऱयाींना घरी जाण्याची
परवानगी दे ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व चौकशीच्या अनष
ीं ाने कोणती कायूवाही केली वा करण्यात
ु ग
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (१२-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.

औरीं गाबाद शहरातील कोववड केअर सें्रमध्ये महानगरपाललकेच्या

कायूरत आरोग्य कमूचाऱयाींची राहण्याची सोय स्वतींत्रररत्या त्या पररसरात
करण्यात आलेली आहे .

तसेच काही आरोग्य कमूचारी व ्ास्क फोसूसाठी ज्या पोलीस

कमूचाऱयाींच्या सेवा अधधगह
ृ ीत करण्यात आलेल्या आहेत. अशा कमूचाऱयाींची
राहण्याची व्यवस्था स्वतींत्रररत्या हॉ्े लमध्ये करण्यात आलेली असल्याचे
औरीं गाबाद महानगरपाललकेने कळववलेले आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
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खोपोिी-पािी-िािण मागावच्या चौपदरीिरणाचे
िाम अपुणाविस्थेत असल्याबाबत
(१९) ३०७८ (२९-०५-२०२०). अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद
िाड,

डॉ.पररणय

र्ुिे,

श्री.रमेशदादा

पाटीि :

सन्माननीय

सािवजतनि

बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई-गोवा राषरीय महामागू क्र.६६ ला जोडणाऱया खोपोली-पाली-वाकण
या मागाूच्या चौपदरीकरणासाठी रुपये १९८ को्ी मींजरद होऊन बेग या

ठे केदाराला कामाचा ठे का ददल्यानींतर ३ वषािंचा कालावधी होवन
द ही सदर
रस्त्याचे काम अपण
द ाूवस्थेत असल्याचे ननदशूनास आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामासाठी गत ३ वषाूत २ कींत्रा्दार
बदलण्यात आले असन
द रस्त्याच्या अध्याू भागात काँक्री्ीकरण केले आहे तर

काही दठकाणी मध्येच रस्ता खोदन
द ठे वल्याने धुळीचे लो् उसळत असन
द
रोजच लहान-मोठे अपघात होवन
द वाहनचालकाींना अनेक गींभीर समस्याींना
सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रस्त्याचे काम सदय:श्स्थतीत पण
ू : बींद झाले असन
द त
द
नव्या ठे केदारानेही काम सोडदन ददल्याचे ननदशूनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ लशांदे (१५-०९-२०२०) : (१) होय.

केद्रीींय रस्ते वाहतक
व महामागू ववभाग (MoRTH), मींत्रालयाने,
द

नव्याने घोवषत राषरीय महामागू ५४८ अ मधील वाकण फा्ा ते पाली फा्ा

असे ४०.६० र्क.मी. (२ lane with paved shoulder) बाींधकाम EPC
तत्वावर केद्रीींय मींत्रालयाच्या ननदे शानस
ु ार, म.रा.र.वव.महामींडळ (MSRDC),

मब
ुीं ई माफूत हाती घेण्यात आला असन
द मे.वराह इन्फ्रा लल. जोधपरु तफे
दय्ु यम कींत्रा्दार मे.बेग कन्स्रक्शन कींपनीमाफूत सरु
ु आहे .
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(२) अींशत: खरे आहे .

तथावप गींभीर अपघात घडलेला नाही.

(३) व (४) सदरचे ठे केदार पर प्राताींतील असल्यामळ
ु े Covid-१९ virus out

break दरम्यान ठे केदार कींपनी मळ
ू : बींद
ु गावी ननघन
ु गेल्याने, काम पण
ु त
होते. तसेच सदर बाबत सींबधीं धत ठे केदारास नो्ीस दे ण्यात आली असन
द
सदय:श्स्थतीत मान्सन
ु पव
द ू तयारीची सवू कामे पण
द ू करुन घेण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

िळिा विटािा (श्ज.ठाणे) येथे निीन डेपोसाठी आरक्षक्षत भूखड
ां ािर
भूमाकर्याांनी अनधधिृतररत्या र्ोपड्या बाांधल्याबाबत

(२०) ३०७९ (२९-०५-२०२०). अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद

िाड, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.रमेशदादा पाटीि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपाललकेने सन २०१२ साली कळवा वव्ावा येथील सव्हे

क्र.१७२१ मधील नवीन डेपोसाठी आरक्षक्षत केलेल्या भख
द ींडावर भम
द ार्फयाींनी
चारही बाजदने लभींतीचे कींु पण उभारून अनधधकृतररत्या झोपड्या उभारल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डेपोसाठी आरक्षक्षत भख
द ींड ताब्यात घेण्याबाबतची मागणी

पररवहन कामगार सींघ्नेने ८ वषाूपव
द ी आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका
याींचेकडे

करुनही

महानगरपाललकेने

सदरहद भख
द ींड ताब्यात घेण्याबाबत
कोणतीही कायूवाही केली नसल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशूनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त भख
द ींड वारीं वार मागणी करूनही महापाललकेने ताब्यात न
घेण्याची

कारणे

अधधकाऱयाींवर

काय

आहे त,

व भम
द ार्फयाींवर

याबाबत

शासनाने

चौकशी

कारवाई करण्याबाबत

तसेच

करुन

दोषी

भख
द ींडावरील

अनधधकृत अनतक्रमण ननषकालसत करून भख
द ींड ताब्यात घेण्याबाबत कोणती
कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. ३ (25)

श्री.एिनाथ लशांदे (०८-१०-२०२०) : (१) ठाणे महानगरपाललका अधधनस्त
कळवा वव्ावा येथील सव्हे क्र.१७२१ पैकी सव्हे क्र.१७२१ ब/३ या भख
द ींडावर
ठाणे

शहर मींजुर ववकास आराखड्यानस
ु ार बस स््े शन आरक्षण

क्र.२

प्रस्ताववत असन
ीं ाच्या काही भागात अनधधकृत बाींधकामे झालेली
द सदर भख
द ड
आहे त ही वस्तश्ु स्थती असल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(२) व (३) कळवा वव्ावा येथील सव्हे क्र.१७२१ मधील शहर मींजुर ववकास
आराखड्यानस
ु ार बस स््े शनसाठी आरक्षक्षत भख
द ींड सींपादीत करण्याबाबत ठाणे
महानगरपाललकेच्या

पररवहन

ववभागाकडदन

अदयापी

मागणी

झालेली

नसल्याने उक्त सींपादनाबाबत ठाणे महानगरपाललकेच्या स्तरावर महाराषर

प्रादे लशक नगर रचना अधधननयम, १९६६ मधील कलम १२६ (१)(सी) अन्वये
प्रस्ताववत करण्यात आलेले नाही.

तथावप, बस स््े शनसाठी आरक्षक्षत भख
द ींडावर ननदशूनास आलेली

अनतक्रमणे
अनष
ीं ाने
ु ग

ह्ववण्याच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सदय:श्स्थतीदशूक

अहवाल

तसेच

चार

भख
द ींड

ववकलसत

आठवड्याच्या

करण्याच्या

आत

सादर

करण्याबाबत आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका याींना ननदे श दे ण्यात आल्या
आहे त.

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

धारािी, मुांबई येथीि र्ोपडपट्टीचा पुनविविास िरण्याबाबत
(२१) ३१९३ (२९-०५-२०२०). श्री.विजय ऊर्व भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.रामतनिास लसांह, श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत

पररचारि, श्री.महादे ि जानिर, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ तनमावण मांत्री पढ

(१) मब
ुीं ई शहरात कोरोना ववषाणदचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात धारावी सारख्या
दा्ीवा्ीच्या

झोपडपट्टय
् ा

मधदन

होत

असन
द

सदर

झोपडपट्टी

भागात

सावूजननक शौचालयाींचा वापर अधधक प्रमाणात होत असल्याचे माहे एवप्रल,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशूनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मब
ींु ईतील धारावी झोपडपट्टीच्या ववकासाकररता राषरीय तसेच
आींतरराषरीय स्तरावर तब्बल २५ पेक्षा जास्त वेळा ननववदा ननघन
द ही धारावीचा
पन
ु ववूकास गत अनेक वषाूपासन
द प्रलींबबत असल्याचे ननदशूनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार धारावी येथील झोपडपट्टीचा पन
ु ववूकास
करण्याबाबत कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.श्जतें द्र आव्हाड (२२-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

धारावी सारख्या दा्ीवा्ीच्या झोपडपट्टयाींमध्ये आणण एका घरात

सरासरी ६-१० लोक एकत्र राहत असन
द सावूजननक शौचालयाचा वापर अधधक
प्रमाणात होत असल्याने, तसेच सोशल डडस््ीं लसींग पाळणे शक्य होत

नसल्यामळ
ु े कोरोनासारख्या ववषाणींच
द ा फैलाव मोठया प्रमाणात एवप्रल, २०२०
व त्यादरम्यान झाला होता, असे अलभप्राय बह
ुीं ई महानगरपाललकेने ददले
ृ न्मब
आहे त.

(२) धारावी झोपडपट्टीच्या ववकासाकररता राषरीय तसेच आींतरराषरीय स्तरावर

३ वेळा ननववदा मागववण्यात आल्या, नतसऱया ननववदा प्रर्क्रयेंतगूत दोन
ननववदादार पात्र ठरले आहे त. ननववदा प्रर्क्रया अींनतम करण्याची कायूवाही
चालु आहे .
(३)

धारावी

झोपडपट्टीच्या

ववकासाकरीता

प्राप्त

ननववदे सद
ीं भाूत

मा.महाधधवक्ता, महाराषर शासन याींचे अलभप्राय प्राप्त झाले असन
द , त्यानस
ु ार

प्राप्त ननववदाींवर सधचव सलमतीच्या ननणूयानस
ु ार पढ
ु ील कायूवाही करण्यात
येईल.

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

वव.प. ३ (27)

मुांबई महानगरपालििेच्या पररचाररिा भतीमध्ये
मागासिगीयाांिर अन्याय र्ाल्याबाबत

(२२) ३१९५ (२९-०५-२०२०). श्री.विजय ऊर्व भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.रामतनिास लसांह, श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत
पररचारि,

श्री.महादे ि

जानिर,

(१)

महानगरपाललकेकडदन

अॅड.तनरां जन

डािखरे ,

श्री.प्रसाद

सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :मब
ींु ई

वैदयकीय

कमूचाऱयाींची

महाभरती

िाड :
सरू
ु

करण्यात आली असन
महापाललकेत तात्परु त्या स्वरूपात पररचाररका या
द
पदासाठी

भरती

करण्यात

आली

परीं तु

या

भरतीमध्ये

मागासवगीय

उमेदवाराींवर अन्याय झाल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशूनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ींु ई महापाललकेने सन २०१८ च्या भरती प्रर्क्रयेतील ननवड
न झालेल्या उमेदवाराींमधील इच्छुक उमेदवाराींना कोववड-१९ च्या उपचारासाठी
मल
ु ाखतीव्दारे

भरती करून घेण्यासाठी जादहरात काढली होती व त्या

पररपत्रकानस
ु ार प्रत्येक प्रवगाूतील उमेदवाराला हजर राहण्याकररता वेगवेगळया
तारखा दे ण्यात आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार खुला वगू ददनाींक १३ एवप्रल, अजा वगू ददनाींक १५
एवप्रल, अज वगू ददनाींक १६ एवप्रल, वव.जा. अ.भ.ज. (ब), (क) व (ड) साठी

ददनाींक १७ एवप्रल, वव.मा.प्र. तसेच इ.मा.व. ददनाींक १८ एवप्रल, २०२० अशा
तारखा प्रत्येक वगाूला दे ण्यात आल्या असताना दे खील ददनाींक १७ एवप्रल,
२०२० रोजी भज क व इतर प्रवगाूतील उमेदवाराींच्या मल
ु ाखती होण्याआधीच

ददनाींक १६ एवप्रल, २०२० रोजी ननवड झालेल्या उमेदवाराींची यादी लावण्यात
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी मब
भम
ुीं ईतील मळ
द
द ीपत्र
ु असलेल्या कोळी

समाजावर अन्याय झाला असल्याची बाब आढळदन आली असन
द मागास
प्रवगाूतील उमेदवाराींची मल
ु ाखत होण्याआधी ननवड यादी जाहीर करण्याची
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कारणे काय होती, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व त्यानस
ु ार सदर भरती प्रर्क्रयेमध्ये तत्काळ बदल करून
ववशेष मागास प्रवगाूसाठी पद ननमाूण करण्याबाबत कोणती कायूवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (१६-१०-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) सन २०१८ मध्ये
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेत

राबववण्यात आली होती.

“पररचाररका”

या

पदाकररता

भरती

प्रर्क्रया

तथावप, कोववड-१९ चा प्रादभ
ु ाूव लक्षात घेता, सन २०१८ च्या भरती

प्रर्क्रयेतील ननवड न झालेल्या उमेदवाराींची “पररचाररका” या पदाकररता

बह
ुीं ई महानगरपललकेच्या पो्ू लवर ददनाींक १० एवप्रल, २०२० रोजी ८५९
ृ न्मब
उमेदवाराींची यादी त्याींच्या गण
ु वत्तेनस
ु ार जाहीर करण्यात आली होती.

त्यानस
ु ार खल
ु ा वगू ददनाींक १३ एवप्रल, अ.जा. ददनाींक १५ एवप्रल,

अ.ज. ददनाींक १६ एवप्रल, वव.जा. अ.भ.ज. (ब) (क) व (ड) आणण वव.मा.प्र.

साठी ददनाींक १७ एवप्रल, तसेच इ.मा.व. ददनाींक १८ एवप्रल, २०२० रोजी
प्रत्येक प्रवगाूतील उमेदवाराींना कागदपत्रे पडताळणीसाठी हजर राहण्याच्या
सच
द ना ददल्या होत्या.
तसेच

कोरोना

रुग्णसींख्येत

झपाट्याने

वाढ

होत

असल्यामळ
ु े

महानगरपाललका रुग्णालयाींकडदन व कोववड सें्रकडदन पररचाररकाींची वारीं वार
मागणी होत होती.

तथावप, लॉकडाऊन असल्यामळ
ु े ज्याींना जसे उपलब्ध होईल त्या

वाहनाने काही उमेदवार कागदपत्रे पडताळणीकररता हजर होत होते. त्यानस
ु ार
महानगरपाललकेमाफूत त्याींची कागदपत्रे पडताळणी करण्यात आली.

तसेच, आरक्षणानस
ु ार ववशेष मागास प्रवगाूसाठी २ पदे ररक्त होती.

सदर पदाींकररता महानगरपाललकेच्या पो्ू लवरील यादीतील ववशेष मागास
प्रवगाूतील प्रथम दोन क्रमाींकाचे उमेदवार ननयोश्जत ददनाींकापव
द ी कागदपत्रे
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पडताळणीसाठी उपश्स्थत रादहल्याने त्याींची ननवड यादी ददनाींक १५ एवप्रल,
२०२० रोजी बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या पो्ू लवर त्याींच्या गण
ु वत्तेनस
ु ार
ृ न्मब

प्रलसध्द करण्यात आली असे बह
ुीं ई महरनगरपाललकेमाफूत कळववण्यात
ृ न्मब
आले आहे .

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

अिोिा महानगरपालििेत अतनयलमतता ि गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत
(२३) ३२०२ (२९-०५-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय नगर
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला महानगरपाललकेचा सन २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ व २०१९-२०२०

मध्ये प्रलसध्द करण्यात आलेल्या लेखा पररक्षण व कॅगच्या अहवालानस
ु ार

सदर महापाललकेत अननयलमतता तसेच गैरकारभार झाल्याचे आढळदन आले
आहे तसेच माजी आयक्
ु त व अधधकाऱयाींवर अननयलमतात केल्याबाबतचे
आरोप

करण्यात

आले

असन
द

महानगरपाललकेच्या

जवळपास

२५०

ववभागाकडदन स्पष्ीकरण मागववण्यात आल्याचे ननदशूनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अकोला महानगरपाललकेने कोणतेही स्पष्ीकरण
ददले नसल्याचे ननदशूनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

लशांदे

(२४-०९-२०२०)

:

(१),

(२),

(३)

व

(४)

शासकीय/

ननमशासकीय सींस्थाींचे महालेखापाल कायाूलयाकडदन होणारे लेखापररक्षण ही
ननयलमत बाब आहे .

या अींतगूत, महालेखापाल कायाूलयाने अकोला महानगरपाललकेच्या

सन २०१७-२०१८ च्या लेखापररक्षणात महापाललकेच्या ववववध ववभागाशी

सींबधीं धत एकदण २७ लेखा आक्षेप काढले असन
द , या सवू लेखा आक्षेपाींचा
अनप
ु ालन अहवाल महापाललकेकडदन महालेखापाल कायाूलयास सादर केला आहे .
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या २७ लेखा आक्षेपाींपक
ै ी ०५ लेखा आक्षेप महालेखापाल कायाूलयाने

वगळलेले आहे त. इतर लेखा आक्षेपाबाबत कायूवाही सरु
ु आहे .
सन २०१८-२०१९

च्या लेखापररक्षणात एकदण

१८ लेखा आक्षेप

काढण्यात आले असन
द , या आक्षेपाींचा अनप
ु ालन अहवाल सादर करण्याची
कायूवाही महापाललकेकडदन करण्यात येत आहे .

या लेखा आक्षेपाींमध्ये, महापाललकेच्या माजी आयक्
ु त व अधधकाऱयाींनी

अननयलमतता केल्याचे कोणतेही आरोप नमद
द नाहीत.
सन

२०१९-२०२०

चे

लेखापररक्षण

महालेखापाल

कायाूलयाकडदन

अदयाप झालेले नाही असे आयक्
ु त, अकोला महानगरपाललका याींनी त्याींच्या
अहवालात नमद
द केले आहे .

___________

राजगुरुनगर (ता.खेड, श्ज.पुणे) नगरपररषदे त अपहार र्ाल्याबाबत
(२४) ३२०४ (२९-०५-२०२०). श्री.विजय ऊर्व भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.रामतनिास लसांह, श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत

पररचारि, श्री.महादे ि जानिर : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजगरु
ु नगर (ता.खेड, श्ज.पण
ु े) नगरपररषदे चे आधथूक वषू २०१८-२०१९ चे
लेखापरीक्षण

नक
ु तेच

पण
द ू

करण्यात

आले

असन
द

सदर

लेखापरीक्षण

अहवालामध्ये अपहार झाल्याची मादहती समोर आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नगरपररषदे ने नागररकाींकडदन वसल
ै ी
द केलेल्या रकमेपक
एकदण ७१ लाख ६९ हजार ५५७ रुपये इतकी रक्कम नगरपररषदे च्या बँक

खात्यामध्ये जमा केली नसल्याची बाब ददनाींक ४ मे, २०२० रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशूनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व त्यानस
ु ार उक्त नगरपररषदे तील अपहारास जबाबदार
असणाऱया अधधकारी व कमूचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ लशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) व (२) राजगरु
ु नगर नगरपररषदे च्या

सन २०१८-२०१९ च्या वावषूक लेखा पररक्षणामध्ये रुपये ७१ लाख ६९ हजार
५५७ इतकी ववववध कराव्दारे जमा झालेली रक्कम सींबधीं धत कमूचाऱयाींनी
नगरपररषदे च्या बँक खात्यात जमा केली नसल्याचे फेब्रव
ु ारी, २०२० मध्ये
ददसन
द आले आहे .

श्री.नरें द्र कणसे, नगरपररषदे चे अींतगूत लेखा पररक्षक याींनी याप्रकरणी

तपलशलवार चौकशी करुन सींबधीं धताींची जबाबदारी ननश्श्चत केली आहे .

(३) सन २०१८-२०१९ च्या वावषूक लेखा पररक्षण अहवालामध्ये आक्षेप / त्र्
ु ी

आढळदन आल्यानींतर नगरपररषदे ने अींतगूत लेखा पररक्षकामाफूत करण्यात
आलेल्या

तपलशलवार

चौकशीमध्ये

एकदण

जबाबदारी ननश्श्चत करण्यात आली आहे .
ददनाींक

१२

कमूचाऱयाींवर

वैयश्क्तक

चौकशी करताना सन २०१८-२०१९ मधील रुपये ७१,६९,५५७/- तसेच
०१/०४/२०१९

ते

ददनाींक

१०/०५/२०१९

या

कालावधीतील

रुपये

५,६०,४१९/- इतकी रक्कम दे खील सींबधीं धत कमूचाऱयाींनी बँक खात्यात जमा
केली नसल्याचे ददसन
द आले आहे .
नगरपररषदे च्या

एकदण

१२

कमूचाऱयाींपक
ै ी

६

कमूचाऱयाींना

नगरपररषदे ने ननलींबबत केले आहे . तसेच त्याींच्याववरुध्द ददनाींक ३१/०५/२०२०
रोजी खेड पोलीस स््े शन येथे गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.
उवूररत

६

कमूचाऱयाींच्या

ननश्श्चत झालेल्या रक्कमा

रुपये

२०

हजाराच्या आतील असल्याने त्याींचेववरुध्द नगरपररषदे ने ववभागीय चौकशी
सरु
ु केली असन
द त्याींना ददनाींक ०२/०६/२०२० रोजी नो्ीस दे ण्यात आल्या
आहे त.

नगरपररषदे ने सदर कमूचाऱयाींना रक्कम वसल
ु ी सींदभाूत दे खील

नो्ीस ददल्या होत्या. त्यानस
ै ी रुपये ३७,९२,७१२/- इतकी
ु ार एकदण रक्कमेपक
रक्कम सींबधीं धत कमूचाऱयाींनी नगरपररषदे कडे भरणा केली आहे .

त्यानींतर सींबधीं धत कमूचारी श्री.अमर मारणे याींनी नगरपररषदे ची पव
द ू

परवानगी न घेता नगरपररषदे च्या खात्यात ददनाींक १५/०६/२०२० रोजी
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रुपये ३४,३२,६४५/- इतकी रक्कम जमा केली आहे . या जमा रक्कमेबाबत व
इतर

लशल्लक

रक्कमेबाबत

नगरपररषदे ने कलळवले आहे .

पोलीस

पढ
ु ील

तपास

करीत

असल्याचे

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

िसई िोळीिाडा येथीि नुरी मैदानाजिळ सुरु र्ािेल्या
शुध्द पाण्याच्या प्रिल्पाची चौिशी िरण्याबाबत

(२५) ३२२८ (०३-०६-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय नगर
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई कोळीवाडा येथील नरु ी मैदानाजवळ शध्
ु द पाण्याचा प्रकल्प सरु
ु
करण्यात आला असन
द त्यास सक्षम प्राधधकरणाने परवानगी ददली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दठकाणी अनेक शध्
ु द पाणी परु ववणाऱया कींपन्या कायूरत

असन
ह्या कींपन्या पाण्याचे शध्
द
ु दीकरण योग्य प्रकारे करतात काय व
त्याींच्याकडे परवाने आहे त काय, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) तसेच सदर प्रकल्पाबाबत तेथील नागररकाींनी तक्रारी केल्या असता वसई
ववरार महापाललकेने परवानगीचे कागदपत्र सादर करण्याचे आदे श ददले होते,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (०९-१०-२०२०) : (१) व (२) वसई कोळीवाडा येथील नरु ी
मैदानाजवळ असलेल्या शध्
ु द पाणी प्रकल्पास, प्रकल्प सरु
ु करणेकररता सक्षम
प्राधधकरणाची

परवानगी

घेण्यात

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

आली

नसल्याचे

वसई

ववरार

शहर

सदर प्रकल्पास व्यवसाय ना-हरकत दाखला असा कोणताही परवाना

दे ण्यात आलेला नाही.
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तथावप, शध्
ु दीकरण प्रकल्प योग्य प्रकारे करतात र्कीं वा कसे याबाबत

कायूवाही अन्न व औषध प्रशासन ववभागामाफूत केली जाते.

(३) व (४) सदर प्रकल्पाबाबत नागररकाींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानींतर वसई
ववरार शहर महानगरपाललकेमाफूत शासर्कय परवानग्याचे कागदपत्र सादर
करण्याबाबतची नो्ीस बजाववण्यात आली होती.
तथावप,

सदर

प्रकल्पाकडदन

कागदपत्रे

सादर

न

केल्यामळ
ु े

ददनाींक २७/०४/२०२० रोजी नो्ीस दे ऊन महानगरपाललकेमाफूत सदर प्रकल्प
बींद करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

िसई-विरार शहरािा पाणीपुरिठा िरणाऱ्या पेल्हार धरणातीि
जिशुध्दीिरण िेंद्रामधीि यांत्रे बांद असल्याबाबत

(२६) ३२३५ (२९-०५-२०२०). श्री.रविांद्र र्ाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०३९
िा हदनाांि ४ माचव, २०२० रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वसई-ववरार

शहराला

पाणीपरु वठा

करणाऱया

पेल्हार

धरणाच्या

जलशध्
ु दीकरण केंद्रातील आठपैकी पाच यींत्रे दे खभाल-दरु
ु स्ती अभावी गत दोन
वषािंपासन
द बींद असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशूनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसई-ववरार शहर महानगरपाललका क्षेत्रातील पेल्हार योजनेच्या
केंद्रातील जुने जलशध्
ु दीकरण केंद्र तोडदन रॅपीड सँड र्फल््र पध्दतीने ७.५
एम.एल.डी.

क्षमतेच,े

अींदाजपत्रकीय

र्कीं मत

रुपये २.८१

को्ीचे

नवीन

जलशध्
ु दीकरण केंद्र उभारण्यास सवूसाधारण सभेने मींजदरी प्रदान केलेल्या
ननववदा प्रर्क्रयेची कायूवाही पण
द ू करण्यात आली आहे काय,

(३) तसेच वसई-ववरार शहरातील सानतवली भागातील ववतरण व्यवस्थेचे काम
पण
द ू करुन तेथे नळजोडण्या दे ण्याबाबतची कायूवाही अपण
द ाूवस्थेत आहे, हे ही
खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे, त्याबाबतची सदय:श्स्थती काय आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (१९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
प्रर्क्रया

पेल्हार येथील जलशध्
त्याव्दारे
ु दीकरण प्रकल्प कायाूश्न्वत असन
द
केलेला

पाणीपरु वठा

शहरास

करण्यात

येत

असल्याचे

महानगरपाललकेने कळववले आहे . तथावप, या केंद्रातील ६ प्रेशर र्फल््र व एक

५० एच.पी. क्षमतेचा पींप कायाूश्न्वत असन
द २ प्रेशर र्फल््र व २ पींप स््ँ ड
बाय श्स्थतीत ठे वण्यात येतात.

(२) वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने पेल्हार योजनेच्या केंद्रातील जुने
जलशध्
ु दीकरण केंद्र तोडदन रॅपीड सँड र्फल््र पध्दतीने नववन जलशध्
ु दीकरण
केंद्र उभारण्याबाबतच्या ननववदा प्रर्क्रयेची सदय:श्स्थती खालीलप्रमाणे आहे :-

वसई ववरार शहर महानगरपाललकेने ददनाींक १३/०२/२०१९ अन्वये

नववन ७.५ द.ल.लल. क्षमतेचे जलशध्
ु दीकरण केंद्र उभारण्याकामी रुपये २.८१२

को्ीच्या अींदाजपत्रकास आधथूक व प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .

सदर कामी ५ वेळा जादहर ननववदा सच
द ना प्रलसध्दी करुन ननववदा मागववली

असता ववदहत मद
ु तीत दोन ननववदा प्राप्त झाल्या असन
द पढ
ु ील ननववदा
मींजुरीची कायूवाही सरू
ु आहे.

(३) व (४) वसई ववरार शहर महानगरपाललका क्षेत्रातील सानतवली भागातील

ववतरण व्यवस्थेचे काम तसेच नळजोडणीबाबत खालीलप्रमाणे कायूवाही
करण्यात आली आहे :-

वसई ववरार शहर महानगरपाललका क्षेत्राकरीता पाण्याची गण
ु वत्ता व

शध्
ु दता वेळोवेळी तपासण्याबाबत व सदर पररसरात स्वच्छतेबाबत ववशेष
दक्षता

घेण्याबाबत

वसई

ववरार

शहर

महानगरपाललका

याींना

१७/०२/२०२० च्या शासन पत्रान्वये सच
द ना दे ण्यात आल्या होत्या.

ददनाींक

केंद्र शासन परु स्कृत अमत
ृ योजनेंतगूत सानतवली भागासाठी १३७५४

मी. जलवादहन्या अींथरणे प्रस्ताववत आहे .

वव.प. ३ (35)

सदय:श्स्थतीत

८३२७

मी.

जलवादहन्या

अींथरुन

१५००

मी.

जलवादहन्याींची जलदाब चाचणी पण
ु ू होऊन पाणीपरु वठा सरू
ु करण्यात आला
आहे .

उवूररत ६८२७ मी. अींथरलेल्या जलवादहन्याींची जलदाब चाचणी बाकी

असल्याचे तसेच सानतवली भागात जलवादहन्याींची जलदाब चाचणी झाली
असन
द ३२ नळ जोडण्या मींजुरीची कायूवाही करण्यात आली असल्याची बाब
वसई ववरार शहर महानगरपाललकेने कळववले आहे .

तथावप, कोरोना ववषाणच
द ा प्रादभ
ु ाूवामळ
ु े ददनाींक २३/०३/२०२० पासन
द

ठे केदाराने मनषु यबळाअभावी काम बींद ठे वले आहे .
तसेच

अमत
ृ

योजनेंतगूत

पाणीपरु वठा

ववतरण

व्यवस्था

६८२७

मी.जलवादहन्याींची जलदाब चाचणी करण्याबाबत व उवूररत जलवादहन्या

अींथरण्याचे काम करण्यास सबींधधत ठे केदारास कळववण्यात आले असल्याचे
वसई ववरार शहर महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

िसई (श्ज.पािघर) येथीि तनमवि आणण भिई ह्या दोन तिािाांच्या
िाठािरीि अततक्रमणे तनष्ट्िालसत िरण्याबाबत
(२७) ३२३८ (२९-०५-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय नगर
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई (श्ज.पालघर) येथे पयू्न स्थळ असलेल्या ननमूळ येथील तलावाींना

अनतक्रमणाचा ववळखा बसल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशूनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त दठकाणी ननमूल आणण भलई असे दोन तलाव असन
द
सदर दोन तलावाींच्या काठावर तत्कालीन ग्रामपींचायतीपासन
द आजतागायत
अनतक्रमणे सरु
ु असल्याचे ननदशूनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तलावाींच्या काठावरील वाढत्या अनतक्रमणामळ
ु े दोन्ही
तलावाींचे पौराणणक महत्व तसेच नैसधगूक सौंदयाूला बाधा येत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व त्यानस
ु ार उक्त तलावाींच्या काठावरील अनतक्रमणे तात्काळ
ननषकालसत करणेबाबत शासनस्तरावर कोणती कायूवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (१९-१०-२०२०) : (१) व (२) वसई (पालघर) येथील ननमूळ
येथील तलावाच्या काही र्कनारी भागात कच्च्या-पक्क्या स्वरुपातील झोपड्या/
घरे आहे त.

ननमूळ व मालई या दोन तलावाींच्या र्कनारी भागात सदरची घरे

तत्काललन ग्रामपींचायत काळापासन
द अश्स्तत्वात असल्याची बाब वसई ववरार
शहर महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(३) व (४) सदर तलावाींचे नैसधगूक सौंदयू बाधधत होत असल्याचे वसई-ववरार
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

सदर तलावाच्या काठावर बेकायदे शीर अनतक्रमणे झाली असल्यास

सदर अनतक्रमणे ननषकालसत करून तलावाींचे पौराणणक महत्व व नैसधगूक
सौंदयू जतन करण्याच्यादृष्ीने आवश्यक ती कायूवाही करण्याच्या सच
द ना
आयक्
ु त, वसई-ववरार शहर महानगरपाललका याींना दे ण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

िसई-विरार महानगरपालििा क्षेत्रात वपण्यास अयोग्य आणण आरोग्यास
अपायिारि पाण्याची विक्री होत असल्याबाबत
(२८) ३२८२ (२९-०५-२०२०). श्री.रविांद्र र्ाटि, श्री.प्रसाद िाड : सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार शहर महानगरपाललका क्षेत्रात वपण्यास अयोग्य आणण

आरोग्यास अपायकारक अशा वपण्याच्या पाण्याची सवूत्र राजरोसपणे ववक्री
होत असल्याची बाब वसई तालक्
ु यातील श्री.अशोक गजानन शेळके या एका
राजकीय पक्षाच्या स्थाननक पदाधधकाऱयाने एका सववस्तर लेखी ननवेदनाव्दारे
मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या ननदशूनास आणदन ददली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेच्या प्रभाग
सलमती-ब मधील ५१ व्यावसानयकाींवर वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेच्या

आरोग्य ववभागाने नालासोपारा येथील तळ
ु ीींज पोलीस ठाण्यात गन्
ु हे दाखल
केले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, वसई-ववरार शहर महानगरपाललका प्रशासनाने स्थाननक

पोलीस प्रशासनाचे सहकायू घेऊन आपल्या सवू ९ प्रभाग सलमत्याींमध्ये
अशध्
ु द पाणी ववक्री करणाऱया व्यावसानयकाींचा शोध घेऊन त्याींच्यावर गन्
ु हे

दाखल करुन हे बेकायदा व्यवसाय कायमस्वरुपी बींद करण्याची मागणी वसई

तालक्
ु यातील अशोक गजानन शेळके याींनी ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१९ रोजी

वा त्यासम
ु ारास एका सववस्तर लेखी ननवेदनाव्दारे आयक्
ु त, वसई-ववरार शहर
महानगरपाललका याींच्याकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे (१९-१०-२०२०) : (१) व (२) होय, अशा प्रकारचे ननवदे न
शासनास प्राप्त झाले होते.

वसई-ववरार शहर महानगरपाललका क्षेत्राकरीता पाण्याची गण
ु वत्ता व

शध्
ु दता वेळोवेळी तपासण्याबाबत व सदर पररसरात स्वच्छतेबाबत ववशेष
दक्षता

घेण्याबाबत

वसई-ववरार

शहर

महानगरपाललका

याींना

१७/०२/२०२० च्या शासन पत्रान्वये सच
द ना दे ण्यात आल्या होत्या.

ददनाींक

वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने ववनापरवाना ८१ बा्ली बींद पाणी

तयार करुन ववकणाऱयाींववरुध्द गन्
ु हे दाखल केले आहे त. यापैकी प्रभाग

सलमती “ब” मधील ५१ जणाींवर गन्
ु हे दाखल केले असल्याचे वसई-ववरार शहर
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(३) वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेस अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाले
आहे .
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(४) वसई-ववरार शहर महानगरपाललका व शासनाने अशध्
ु द पाणी ववक्री
करणाऱयाींववरुध्द खालील प्रमाणे कायूवाही केली आहे :-

वसई ववरार शहर महानगरपाललका क्षेत्राकरीता पाण्याची गण
ु वत्ता व

शध्
ु दता वेळोवेळी तपासण्याबाबत व सदर पररसरात स्वच्छतेबाबत ववशेष
दक्षता

घेण्याबाबत

वसई

ववरार

शहर

महानगरपाललका

याींना

१७/०२/२०२० च्या शासन पत्रान्वये सच
द ना दे ण्यात आल्या होत्या.

ददनाींक

वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने ववनापरवाना बा्लीबींद पाणी

तयार करुन ववकणाऱया ववक्रेत्याींवर कायूवाही करण्याकरीता अणज
ु ीवशास्त्रज्ञ,
ठाणे याींच्याकडे सदर पाणी ववक्रेते याींच्याकडील पाण्याचे नमन
ु े घेवन
द
तपासणीसाठी पाठववण्यात आले होते.

मख्
ु य अणुजीवशास्त्रज्ञ याींच्या अहवालानस
ु ार एकदण ८१ अशध्
ु द पाणी

ववक्री व्यावसानयकाींववरुध्द महानगरपाललकेच्या कायूक्षत्र
े ातील ववववध पोलीस

स््े शनमध्ये गन्
ु हे दाखल करण्यात आले असन
द पढ
ु ील कायदे शीर कायूवाही
पोलीस ववभागामामाफूत करण्यात येत आहे .
ववक्रीचा

तसेच ९३ पाणी ववक्री व्यावसानयकाींना नो्ीसा बजावन
द अशध्
ु द पाणी
व्यवसाय

बींद

करण्याबाबत

नो्ीसा

बजावण्यात

येऊन

पढ
ु ील

कायूवाही सरू
ु असल्याचे वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

िसई-विरार शहर महानगरपालििा क्षेत्रातीि पाच अश्ग्नशमन
उपिेंद्रे प्रिांबबत असल्याबाबत
(२९) ३२८८ (०३-०६-२०२०). श्री.रविांद्र र्ाटि, श्री.प्रसाद िाड : सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार महानगरपाललकाक्षेत्रातील पेल्हार, वालीव, नवघर (पव
द )ू , वसई

गाव आणण उमेळा या ५ दठकाणी महानगरपाललका प्रशासनाकडदन सन २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान अश्ग्नशमन उपकेंद्र प्रस्ताववत केली असन
सदर
द

अश्ग्नशमन उपकेंद्राींच्या ननलमूतीसाठी शासनाने सन २०१८-२०१९ मध्ये रुपये
५० को्ी २४ लक्ष तसेच सन २०१९-२०२० मध्ये रुपये ४८ को्ी २४ लक्ष
इतक्या रकमेची अथूसक
ीं ल्पीय तरतद
द केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास, सदर

प्रस्ताववत अश्ग्नशमन केंद्रासाठी ननधीची

तरतद
द

असताना दे खील गत अडीच वषािंपासन
द उक्त उपकेंद्राींच्या उभारणीला सरु
ु वात
झाली नसल्यामळ
ु े ददरीं गाईस जबाबदार असणाऱया सींबधीं धत अधधकारी आणण
कमूचाऱयाींवर

कारवाई

करण्याची

ददनाींक

एवप्रल,

२०१९

मागणी

वसई

तालक्
ु यातील

श्री.अशोक

गजानन शेळके या एका राजकीय पक्षाच्या स्थाननक पदाधधकारी याींनी
०५

रोजी

एका

सववस्तर

लेखी

ननवेदनाव्दारे

मा.मख्
ु यमींत्री व मा.नगर ववकास राज्यमींत्री महोदयाींकडे केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार कोणत्या स्वरुपाची कायूवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (०८-१०-२०२०) : (१) वसई-ववरार शहर महानगरपाललका

क्षेत्रातील पेल्हार, वालीव, नवघर (पव
द )ू , वसई गाव आणण उमेळा या ५

अश्ग्नशमन उपकेंद्राच्या कामाींसाठी महानगरपाललकेने सन २०१८-२०१९ व सन
२०१९-२०२० मध्ये रुपये ६ को्ी इतकी तसेच सन २०२०-२०२१ साठी रुपये
१६ को्ी इतकी अथूसक
ीं ल्पीय तरतद
ु केली आहे .

(२) व (३) अशा प्रकारचे लेखी ननवदे न प्राप्त झाले असन
द आवश्यकती
ननयमोधचत कायूवाही करण्यासाठी वसई-ववरार शहर महानगरपाललका याींना
कळववण्यात आले आहे .

वसई-ववरार शहर महानगरपाललका याींनी कळववल्यानस
ु ार अश्ग्नशमन

उपकेंद्रासाठी जागा उपलब्धतेनस
ु ार अींदाजपत्रक व आराखडे तयार करुन त्यास

सक्षम प्राधधकरणाची प्रशासकीय मान्यता घेऊन पढ
ु ील कायूवाही सरु
ु करण्यात
आली आहे .

तसेच नवघर (प.ु ) येथील अश्ग्नशमन उपक्रेंद्राचे बाींधकाम पण
ु ू झाले

असन
द वसई गाव येथील अश्ग्नशमन उपकेंद्र बाींधकामासाठी कायाूदेश दे ण्यात
आला आहे . परीं तु उपक्रेंद्राच्या लगतची अनतररक्त जागा उपलब्ध होत
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असल्याने केंद्र ववस्तारीत करण्याच्यादृष्ीने सध
ु ारीत अींदाजपत्रक तयार
करण्याबाबत कायूवाही सरू
ु आहे . पेल्हार व वालीव येथील कामाींसाठी ननववदा
प्रर्क्रया सरू
ीं भाूत वाद असल्याने कायूवाही
ु आहे . तसेच उमेळा येथे जागेसद
प्रलींबबत आहे .

उमेळा येथील अश्ग्नशमन उपकेंद्रासाठी पयाूयी जागा शोधदन तेथे

उपकेंद्र उभारणे प्रस्ताववत वसई-ववरार शहर महानगरपाललका याींनी कळववले
आहे .

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

शासनामार्वत युट्यूब ि न्युज पोटव ि चॅ नेि याांच्या
नोंदणीसाठी तनयमाििी तयार िरण्याबाबत

(३०) ३३१२ (२९-०५-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या मादहती व जनसींपकू महासींचालनालयाने यट्
ु यब
द चॅ नेल व न्यज
ु
पो्ू ल चॅ नेलचे पत्रकार अधधकृत नसल्याबाबतचा ननणूय ददनाींक १ मे, २०२०
रोजी वा त्यासम
ु ारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनामाफूत यट्
पो्ू ल चॅ नेल याींच्या
ु यब
द चॅ नेल व न्यज
द
नोंदणीसाठी ननयमावली तयार करण्यात येणार आहे काय,
(३)

असल्यास,

शासनाने

न्यज
ु

पो्ू लची

नोंदणी,

ननकष

व

त्याींना

अधधस्वीकृती पबत्रका प्रदान करण्यासाठी नेमलेल्या सलमतीने आपला अहवाल
शासनास अदयाप सादर केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार सदर अहवाल प्राप्त होण्याचा कालखींड काय
असन
द यट्
ु यब
द चॅ नेल व न्यज
ु पो्ू लमध्ये जादहराती दे ण्याबाबत कोणते धोरण
अथवा ननयमावली तयार केली आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.उध्दि

ठािरे

(१२-१०-२०२०)

:

(१)

यट्
ु यब
द

पो्ू वर

अनेक

व्यक्तीींनी/सींस्थाींनी न्यज
ु चॅनेल सरु
ु केले आहे त. सदर चॅ नेलच्या प्रनतननधीींला
पत्रकार सवु वधा दे ण्याबाबत स्थाननक पातळीवर मागणी होत असल्याने,
त्याबाबत महासींचालनालयाींच्या अधधकाऱयाींची बैठक झाली. सदर बैठकीत

वत्ृ तपत्रे आणण दरद धचत्रवाणी/वत्ृ तवादहन्या याींची केंद्र शासनाकडे ररतसर नोंदणी
होत असते, तशी कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था यट्
द यब
ु रील न्यज
ु चॅ नेल आणण

न्यज
पो्ू ल याींच्याबाबतीत होत नसल्याने, अशा चॅ नेलच्या प्रनतननधीींना
ु
पत्रकाराींसाठी असलेल्या सोयी सवु वधा दे ता येत नसल्याचे स्पष् केले आहे .
(२)

Youtube

व

न्यज
ु

शासनामाफूत हाताळले जाते.

पो्ू ल

चॅ नेल

याींच्याबाबत

ननयमावली

केंद्र

(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

अिोिा शहरामध्ये ररिायन्स श्जयो, स्टरिाईट टे ि ि इतर खाजगी
दरू सांचार िांपन्याांनी अनधधिृतररत्या रस्त्याांचे खोदिाम िेल्याबाबत
(३१)

३५३३

(२९-०५-२०२०).

डॉ.रणश्जत

पाटीि,

श्री.विक्रम

िाळे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९६० िा हदनाांि ११ माचव, २०२० रोजी हदिेल्या

उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) अकोला महानगरपाललकेच्या हद्दीतील ररलायन्स श्जओ प्रायव्हे ् लललम्े ड

व स््ारलाई् ्े क या खाजगी दरद सींचार कींपनीने महापाललकेची पव
द ू परवानगी

न घेता एकदण ७९ रस्त्यावर ६६.५५ र्क.मी. लाींबीची ओएफसी केबल
अनधधकृतररत्या ्ाकदन महत्वाच्या रस्त्याींचे खोदकाम केल्याची बाब माहे
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशूनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सदर वादहन्या ्ाकण्याचे काम सन २००८ पासन
सरु
द
ु
असल्याची

बाबही

महानगरपाललकेमाफूत

ननदशूनास
ररलायन्स

आली

श्जओ

असन
द

इन्फोकॉम

सदय:श्स्थतीत
कींपनीच्या

अधधकाऱयाींववरुध्द पोललसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त शहरात ्ाकण्यात आलेल्या दरद सींचार वादहन्याींमध्ये
अनेक कींपन्याींचा समावेश असन
द , नेमकी कोणती वादहनी, कोणत्या कींपनीची
आहे याबाबत स्पष्ता होत नसल्याने या सींपण
द ू प्रकरणात सवू कींपन्याींच्या
प्रनतननधीसमवेत बैठका घेऊन वादहन्याींची केलेल्या पडताळणीअींती कोणती
कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) तसेच उक्त प्रकरणी महानगरपाललकेचा सम
ु ारे ३० को्ी रुपयाींचा महसल
द
बड
ु ाला असल्यामळ
ु े दोषी कींपन्याींवर व अनधधकृतररत्या परवानगी दे णाऱया
बाींधकाम ववभागाच्या (अकोला मनपा) अधधकारी व कमूचारी याींच्यावर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (२४-०९-२०२०) : (१) अकोला शहरात दरद सींचार कींपन्याींनी
महानगरपाललकेची परवानगी न घेता, खोदकाम करुन, अनधधकृतररत्या

मोठ्या प्रमाणात केबल ्ाकल्यासींदभाूत जानेवारी, २०२० मध्ये वत्ृ तपत्रात
बातमी आली होती, हे खरे आहे .

(२) महापाललकेची पव
द ू परवानगी न घेता, शहरातील ७९ रस्त्यावर एकदण
६६.५५

र्क.मी.

महापाललकेच्या

लाबीींची

ननदशूनास

अनधधकृतररत्या
आल्यानींतर,

ओएफसी

महापाललकेने

केबल

्ाकल्याचे

ररलायन्स

श्जओ

इन्फोकॉम या कींपनीच्या अधधकाऱयाींववरुध्द पोलीस तक्रार दाखल केली आहे .

(३), (४) व (५) यासींदभाूत, सींबधीं धत कींपन्याींच्या प्रनतननधीसमवेत बैठका
घेण्यात

आल्या

असन
द ,

या

बैठकीच्यावेळी,

त्याींच्याकडील

सवू मादहती

कींपन्याींनी स्वत: महापाललकेस सादर करावी व सदरची बाब ननयमानक
ु दल
करुन घेण्याबाबत सधद चत केले होते.
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यालशवाय,

सदरचे

प्रकरण

महानगरपाललकेशी

सींपकू

करुन,

आपापसातील समन्वयाने ननकाली काढावे, अशा सच
द ना केंद्रीय दरद सींचार
ववभागाच्या वररषठ अधधकाऱयाींनी ररलायन्स श्जओ कींपनीला ददलेल्या आहे त.
यानष
ीं ाने,
ु ग

ररलायन्स

श्जओ

इन्फोकॉमचे

अधधकारी

व

महानगरपाललकेचे अलभयींते याींच्या सींयक्
ु त सवेक्षणानस
ु ार, एकदण ६६.५५
र्क.मी. अनधधकृत केबलपैकी २२ र्क.मी. अनधधकृत केबल असल्याचे कींपनीने
मान्य केले आहे . व उवूररत लाींबीसाठी कींपनीने तत्कालीन ग्रामपींचायत व

राज्य शासनाच्या सावूजननक बाींधकाम ववभागाकडदन घेतलेल्या परवान्याची
कागदपत्रे

महापाललकेकडे

सादर

महानगरपाललका स्तरावर सरु
ु आहे .
यालशवाय

महापाललकेने

केली

राज्य

असन
द ,

शासनाच्या

त्याची

मादहती

पडताळणी

व

तींत्रज्ञान

ववभागाकडदन या कींपन्याींना ददलेल्या परवानगीबाबतची कागदपत्रे अींशत: प्राप्त

झालेली असन
द , ही कागदपत्रे आणण कींपन्याींकडदन सादर केलेली कागदपत्रे या
आधारे

नक्की

र्कती

महसल
द

बड
ु ाला

महानगरपाललका स्तरावर सरु
ु आहे .

याचा

अींदाज

घेण्याची

कायूवाही

___________

ठाणे शहरात जलमनीचा गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत
(३२) ३५४८ (०३-०६-२०२०). श्री.सश्ु जतलसांह ठािूर : सन्माननीय नगर वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे शहरातील माश्जवडे आणण जेऊर पररसरातील पव
द ीच्या ग्वाल्हे र

सींस्थाींच्या ताब्यातील सम
ु ारे ३२७ एकर जमीन ववकासक आणण भख
द ींड
मार्फयाींनी

महापाललकेच्या

सींगनमताने

बळकावली

असन
द

आजच्या

बाजारभावाप्रमाणे सदर जलमनीची र्कीं मत सम
ु ारे आठ हजार को्ी रुपये आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्वाल्हे र सींस्थान व मध्य प्रदे श शासनाच्या दल
ू ामळ
ु क्ष
ु े सदर
जलमनीचा गैरव्यवहार झाला असल्याचे चौकशी अींती ननदशूनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
ननषपन्न झाले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे (१९-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) प्रोव्हीडेन्् इनव्हे स््में ्
कींपनी लल., ही मध्य प्रदे श सरकारची अींगीकृत कींपनी असन
ु मब
ुीं ई व ठाणे
येथील

काही

मालमत्ताींची

उक्त

कींपनीमाफूत

दे खभाल

करण्यात

येत

असल्याचे तसेच केंद्र शासनाने उक्त सवू मालमत्ताींची यादी मध्य प्रदे श

सरकारकडे माधगतली असन
ु याप्रकरणी केंद्र शासन स्तरावर प्रकरण सरु
ु
असल्याने या मालमत्ताींसद
ीं भाूत हक्क हस्ताींतरण, इ. कोणतेही व्यवहार

करण्यात येऊ नयेत अशी ववनींती सधचव, ववत्त ववभाग, मध्य प्रदे श शासन

याींनी केली व त्यानष
ीं ाने सधचव, ववत्त ववभाग, मध्य प्रदे श याींचेकडदन प्राप्त
ु ग

यादीतील तसेच प्रोव्हीडेन्् इनव्हे स््में ् कींपनी लल., याींच्या दे खभालीतील
कोणत्याही मालमत्तेसद
ीं भाूत ववकास परवानगी दरु
ु स्ती, हक्क हस्ताींतरण इ.

प्रस्तावास मान्यता दे ऊ नये, अशा सच
द ना ठाणे महानगरपाललका याींना

ददनाींक १५/११/२०१७ च्या पत्रान्वये दे ण्यात आल्या आहे त, ही वस्तश्ु स्थती
आहे .

तसेच याप्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात याधचका क्र.३६/१९६३ प्रलींबबत

असल्याचे व केंद्रीय अन्वेषण ववभागामाफूत तपास सरु
ु असल्याचे ठाणे
महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

सोनपेठ (श्ज.परभणी) येथीि िाण नदीिरीि
पुिाचे िाम अपूणाविस्थेत असल्याबाबत

(३३) ३५६९ (२९-०५-२०२०). श्री.विप्िि बाजोररया : सन्माननीय सािवजतनि
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) सोनपेठ (श्ज.परभणी) येथदन नाथरा मागे अींबेजोगाईला जोडणाऱया वाण
नदीवरील पल
ु ाचे काम गत ६ वषाूपासन
द अपण
द ाूवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर पल
ु ासाठी १ को्ी ३९ लाख रुपयाींचा ननधी मींजरद
असन
द ही सन २०१३ मध्ये सरु
ु केलेले काम दोन वषाूची मद
ु त सींपषु ्ात

येवन
द ही अपण
द ाूवस्थेत असल्यामळ
ु े स्थाननक शेतकऱयाींना शेतात जाणे कदठण
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व त्यानस
ु ार कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण (३०-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

प्रश्नाधीन काम ९५ ्क्के पण
उवूररत काम माहे
द ू झाले असन
द

डडसेंबर, २०२० पयिंत पण
द ू करण्याचे ननयोजन आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

हहांगोिी ि परभणी श्जल्ह्यातीि रस्त्याांची दरु िस्था र्ाल्याबाबत
(३४) ३६०७ (२९-०५-२०२०). श्री.विप्िि बाजोररया : सन्माननीय सािवजतनि
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) दहींगोली व परभणी श्जल्ह्यातील राज्यमागािंची तसेच छोट्या गावाींना
जोडणाऱया रस्त्याींची अत्यींत दरु वस्था झाली असन
द जागोजागी खड्डे पडले
असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशूनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, परभणी व दहींगोली श्जल्हयातील ग्रामीण रस्त्याकररता

मख्
ु यमींत्री ग्राम सडक योजनेंतगूत तसेच गत दोन वषाूत केंद्र व राज्य

शासनाकडदन अत्यल्प ननधी प्राप्त झाल्यामळ
ु े सदय:श्स्थतीत सरु
ु झालेली
कामे ननधी अभावी बींद असल्याचे ननदशूनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व त्यानस
ु ार कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण (३०-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

कोववड-१९ या साथरोगामळ
ु े मजुर, यींत्रसामग्र
ु ी, बाींधकाम सादहत्य

इत्यादीच्या उपलब्धतेवर पररणाम झाल्यामळ
ु े खड्डे भरण्यात अडचण ननमाूण
झाली आहे .

(२) दहींगोली व परभणी श्जल्ह्यात मख्
ु यमींत्री ग्राम सडक योजनेंतगूत प्राप्त

मयाूददत ननधीमध्ये कामे सरू
ु आहे त. प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगूत पण
द ू
झालेल्या रस्त्याींच्या दरू
ु स्तीसाठी प्राप्त ननधीच्या अधधन राहदन कामे हाती
घेण्यात आलेली आहे त. तसेच, लॉकडाऊन मधील मयाूददत लशधथलतेनत
ीं र व
ननधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार

राज्यमागाूची

कामे

कायाूश्न्वत

वाहतक
ु ीस योग्य ठे वण्याचे ननयोजन करण्यात येत आहे .

करून

रस्ता

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

अिोिा महानगरपालििेमध्ये विविध सांिगावतीि
पदे ररक्त असल्याबाबत

(३५) ३६१२ (०३-०६-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय नगर
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

महानगरपाललकेमध्ये

बऱयाच

वषाूपासन
ु

ग्

अ

व

ब

प्रनतननयक्
ु तीची पदे तसेच ग् अ, ब, क व ड सींवगाूतील पदे मोठ्या

प्रमाणात ररक्त असन
द प्रनतननयक्
ु ती, सरळ सेवा व पदोन्नती इत्यादी मींजदर
१६४९ पदाींपक
ै ी ९२४ पदे ररक्त असल्याचे ननदशूनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर ररक्त पदाींमळ
ु े अकोला महानगरपाललकेच्या कामकाजावर
प्रचींड

मोठा

तणाव

पडत असन
द

अधधकाऱयाींमध्ये समन्वय

नसल्यामळ
ु े

शासनाच्या महत्वकाींक्षी भम
ु ीगत ग्ार योजना, प्रधानमींत्री आवास योजना,
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स्वच्छ भारत योजना, शौचालय योजना, एल.ई.डी.लाई् इत्यादी योजनाींमध्ये
मोठ्या प्रमाणावर अननयलमतता आढळदन आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व त्यानस
ु ार कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) अकोला महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर मोठ्या प्रमाणात पदे

ररक्त असली तरी, उपलब्ध असलेल्या अधधकारी/कमूचारी तसेच शासकीय
धोरणानस
ु ार

कींत्रा्ी

पध्दतीवरील

उपलब्ध

अधधकारी/कमूचारी

याींचेकडदन

महानगरपाललकेच्या दै नदीं दन कामकाजाची तसेच शासनाच्या ववववध योजनाींची
पण
द ू क्षमतेने आणण समन्वयाने अींमलबजावणी केली जात आहे .
सन्माननीय

लोकप्रनतननधीींनी

ववधानमींडळाच्या

ववनींती

अजू

सलमतीकडे यासींदभाूत अजू सादर केला होता. सलमतीने या अननयलमततेच्या

तक्रारीबाबत चौकशीसाठी सन्माननीय लोकप्रनतननधीींच्या अध्यक्षतेखाली एक
उपसलमती ननयक्
ु त केली आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

लभडेिाड्याची (श्ज.पुणे) दरु
ु स्ती िरुन
राष्ट्रीय स्मारि घोवषत िरण्याबाबत

(३६) ३९४५ (१४-०९-२०२०). श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३८
िा हदनाांि ४ माचव, २०२० रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लभडेवाडा (श्ज.पण
ु े) येथे क्राींतीज्योती साववत्रीबाई फुले याींनी सरु
ु केलेली
दे शातील पदहल्या मल
ु ीींच्या शाळे ची वास्तद मोडकळीस आल्याचे माहे जानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशूनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर वास्तस
द ददनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी १७२ वषे पण
ु ू
झाली असल्याने उक्त वास्तद ऐनतहालसक वास्तद म्हणदन घोवषत करून
त्यादठकाणी

राषरीय

स्मारक

उभारण्याची

मागणी

अनेक

सामाश्जक

सींस्थाींमाफूत करण्यात आली असन
द ही लभडेवाडा शाळा ही राषरीय स्मारक
म्हणदन घोवषत होण्यापासन
द वींधचत असल्याचे ननदशूनास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पण
ीं ल्पात
ु े महानगरपाललकेने सन २०१८-२०१९ च्या अथूसक

लभडेवाड्याच्या दरु
ु स्तीसाठी एक को्ी रुपयाींची तरतद
द करूनही दरु
ु स्तीचे काम
करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ऐनतहालसक वास्तच
द े जतन करुन राषरीय स्मारक घोवषत
करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे (१६-१०-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) लभडेवाडा, बध
ु वार

पेठ, पण
ु े येथे महात्मा ज्योनतबा फुले याींनी मल
ु ीींची पदहली शाळा सरू
ु केली
होती. सदर वास्तु मोडकळीस आलेली आहे, हे खरे आहे .

या वास्तच्
ु या दरू
ु स्ती व राषरीय स्मारक उभारणे या कामाकरीता सन

२०१९-२०२० या आधथूक वषाूत रुपये १,४०,००,०००/- एवढी तरतद
द करण्यात
आलेली आहे, असे पण
ु े महानगरपाललकेने कळववले आहे.
मल
ु ीींची

शाळा

असलेला वाडा

महानगरपाललकेने सरू
ु वात केलेली होती.

ताब्यात

घेण्याच्या प्रर्क्रयेला

पण
ु े

तथावप, भ-द सींपादनाच्या प्रर्क्रयेला सदर वाड्यातील भाडेकरूींनी मा.उच्च

न्यायालयात आव्हान ददलेले असन
द , सदर याधचका मा.उच्च न्यायालयात
प्रलींबबत आहे .

न्यायालयाच्या स्थधगती आदे शामळ
ु े भ-द सींपादनाबाबत पढ
ु ील कोणतीही

कायूवाही करणे शक्य झालेले नाही. स्थधगती उठवण्यासाठी व याप्रकरणी

शासनाची बाजद माींडण्यासाठी मा.महाअधधवक्ता याींची ननयक्
ु ती करण्यात
आली आहे .
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या

प्रकरणी

येणाऱया

ववववध

अडचणीींबाबत

सन्माननीय

तोडगा

काढण्याच्या दृष्ीकोनातन
द पण
ु े महानगरपाललका व शासनस्तरावर प्रयत्न सरू
ु
आहे त.

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

बॄहन्मुांबई महानगरपालििेच्या िेईएम रूग्णाियात प्राणिायू
(ऑश्क्सजन) पुरिठा यांत्रणेत बबघाड र्ाल्याबाबत

(३७) ४०३८ (१७-०७-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद िाड, श्री.विजय ऊर्व

भाई धगरिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.रमेशदादा पाटीि,
श्री.सदालशि खोत, श्री.महादे ि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.नागोराि
गाणार : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या केईएम रूग्णालयात प्राणवायद (ऑश्क्सजन)
ृ न्मब

परु वठा यींत्रणेत बबघाड झाल्याने १० हदन अधधक कोरोना बाधधत रूग्णाींचा
मत्ृ यद झाल्याप्रकरणी चौकशी करून तत्काळ योग्य ती कारवाई करण्यात
यावी, अशा आशयाींचे मागणी पत्र मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराषर ववधानसभा
याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे सादर केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच केईएम रुग्णालयातील कोरोना बाधधत I.C.U वॉडाूतील नसेस व
वॉडूबॉय तासन-तास जागेवर रहात नसल्यामळ
ु े रुग्णाींना वपण्यासाठी पाणीही

लमळत नसल्याची बाब माहे जन
द , २०२० च्या पदहल्या आठवडयात ननदशूनास
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात कोरोनाचा कहर वाढत असताना ऑश्क्सजन अभावी

कोरोना बाधधत मत
ृ ाींच्या सींख्येत वाढ होणार अशी जागनतक आरोग्य

सींघ्नेने लभती व्यक्त केली असल्यामळ
ु े ऑश्क्सजन परु वठा करणाऱया यींत्राची
ननगा

राखणे

अत्यावश्यक

असन
द ही

त्याकडे

ननदशूनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

दल
ू
ु क्ष

करण्यात

आल्याचे
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळदन आले व त्यानस
ु ार सींबधीं धत दोषीींववरोधात कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (१५-१०-२०२०) : (१) बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या राजे
ृ न्मब

एडवडू स्मारक रुग्णालयात ऑश्क्सजन अभावी कोणत्याही रुग्णाचा मत्ृ यद
झाल्याची घ्ना घडली नसल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .

तथावप, मा.ववरोधी पक्षनेता याींनी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना या ववषयी

ननवेदन ददलेले आहे .

(२) कोरोना बाधधत आय.सी.य.द कक्षामधील पररचारीका व कक्षपररचर याींना
केवळ तेथेच कतूव्याथू नेमलेले आहे . यास्तव, ते जागेवर राहत नाहीत हे खरे
नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब
तसेच

रुग्णाींसाठी

पाणी

व

इतर

सवु वधा

आय.सी.य.द

कक्षातच

परु वठादाराकडदन

ननयलमत

परु ववण्यात येतात असेही महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(३) हे खरे नाही.

ऑश्क्सजन

परु वठा

करणाऱया

यींत्राची

दे खभाल केली जाते असे बहृ न्मब
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

सािवजतनि बाांधिाम विभागाच्या िररष्ट्ठ अधधिाऱ्याांिर “पजवरर” या
गुन्ह्याबद्दि र्ौजदारी िारिाई िरण्याबाबत
(३८)

४०५९

(१७-०७-२०२०).

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदालशि

खोत,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम
िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सावूजननक बाींधकाम ववभागाचे प्रधान सधचव, मनोज सैननक,

सधचव, सी.पी. जोशी व सधचव (बाींधकामे), अश्जत अरववींद सगणे या वररषठ
अधधकाऱयाींनी बनाव् न्यायालयीन आदे शाचा प्रनतज्ञापत्रात उल्लेख करून खो्े
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रे कॉडू तयार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे ननदशूनास आल्यानींतर, मब
ींु ई उच्च
न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढत या नतघाींवरही शपथपव
ू
खो्े
ु क

बोलण्याच्या “पजूरर” या गन्
ु हाबद्दल फौजदारी कारवाई करण्याबाबत ददनाींक
२४ फेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी आदे श ददला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.न्या.धगरीश कुलकणी याींनी या नतन्ही

अधधकाऱयाींना फैलावर घेतले असता त्यावेळी वररषठ वकील उभे करून
नतघाींनीही गयावया करत प्रनतज्ञा पत्रातील आक्षेपाहू भाग वगळण्याची व

झालेल्या चक
ु ीबद्दल माफी मागण्याची तयारी दशूववली, न्याय तत्वाला धरुन
न्यायालयाने त्याींना सध
ु ाररत प्रनतज्ञापत्र व माफीनामा सादर करण्याची

परवानगी ददली. मात्र पजूररच्या कारवाईचा ववचार सोडदन दे ण्यात आलेला
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आपण जे प्रनतज्ञापत्र करत आहोत ते वाचुन त्याच्या
सत्यतेववषयी खात्री करून घेण्याची तसदीही ह्या वररषठ अधधकाऱयानी घेऊ
नये, हे अत्यींत खेदजनक असल्याचेही न्यायमत
द ीनी म्ह्ले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, ददनाींक २४ फेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने

ददलेल्या आदे शानस
ु ार सावूजननक बाींधकाम ववभागाच्या वररषठ अधधकाऱयावर

अदयाप कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात आली नसल्याचे ननदशूनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायूवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण (१६-१०-२०२०) : (१) सदरहद प्रश्नामध्ये उपश्स्थत
करण्यात आलेले मद्द
ींु ई येथे दाखल
ु े/उपप्रश्न हे मा.उच्च न्यायालय, मब
Commercial Contempt Petition No.९/२०२० (मे.मनाज ्ोलवेज ववरुध्द
अधीक्षक अलभयींता व इतर) मध्ये ददनाींक २४/२/२०२० रोजी झालेल्या
सन
ु ावणी सींदभाूत आहे . सदरहद प्रकरणाची सन
ु ावणी सरु
ु असन
द सदरहद प्रकरण
सदया: मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे न्यायप्रववषठ असन
द अलभननणूयाधीन
आहे . याबाबतची सदय:श्स्थती मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदशूनास वेळोवेळी
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आणन
द दे ण्यात आलेली आहे . महाराषर ववधानसभा ननयम पश्ु स्तका २०१९
मधील पषृ ठ क्र.१८ वरील ननयम क्र.३४(२) एक नस
ु ार ववषयाींर्कत प्रकरणी

वस्तश्ु स्थती असल्याने उपश्स्थत मद्द
ु याींच्याबाबत न्यायालयीन ननकालानींतर
त्यानष
ीं ाने सदर प्रश्नाचे उत्तर सादर करण्यात येईल.
ु ग
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

निी मुांबईतीि आांतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रिल्प बाधधत िातघििी
गािातीि िोळी बाांधिाांचे पुनिवसन िरण्याबाबत

(३९) ४२७८ (१७-०७-२०२०). श्री.रमेशदादा पाटीि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

४४५ िा हदनाांि १८ माचव, २०२० रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदभावत
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ुीं ईत आींतरराषरीय ववमानतळ बाींधण्याकररता शासनाने अनेक
गावाींसह वानघवली (ता.पनवेल) या गावातील कोळी बाींधवाींच्या जलमनी

सींपाददत करून त्याींचे पन
ु वूसन केले नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२०
च्या प्रथम सप्ताहात ननदशूनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाचे

लक्ष

वेधण्याकररता

वानघवली

गावातील मासेमारी बाींधवाींनी माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान नवी
मब
ींु ईतील लसडको भवनासमोर बेमद
ु त उपोषण केले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, वानघवली गावातील प्रकल्पग्रस्त कोळी बाींधवाींना पन
ु वूसन
पॅकेज दे णेबाबत कोणती उपाययोजना अथवा कायूवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (२०-१०-२०२०) : (१) अशी बाब नाही.

(२) वानघवली गावातील मासेमारी बाींधवाींनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी

लसडको भवन समोर ददनाींक २३/१२/२०१९ पासन
द मक्
ु कामी मोचाूचे आयोजन
केले होते. अींदोलनकत्यािंशी केलेल्या चचेअत
ीं ी उपोषण/आींदोलन मागे घेण्यात
आले.
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(३) नवी मब
ींु ई आींतरराषरीय ववमानतळ लसडकोव्दारे ववकलसत करण्यात येत

आहे . प्रकल्पबाधधताींच्या सींमतीने पन
ु वूसन पॅकेज, सींमती ननवाड्याव्दारे जाहीर
झाले असन
द शासन ननणूय, ददनाींक ०१/०३/२०१४ व ददनाींक २८/०५/२०१४
मधील तरतद
द ीनस
ु ार भख
द ींड व इतर आधथूक लाभ दे य करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

ठाणे येथे १००० बेडचे रुग्णािय उभारण्याबाबत
(४०) ४३३१ (१६-०७-२०२०). अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद
िाड, श्री.रमेशदादा पाटीि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील वाींद्रे-कुलाू सींकुलामध्ये कोरोनाशी लढण्याकरीता उभारण्यात
येणाऱया रुग्णालयाच्या धतीवर ठाण्यातही १००० बेडचे रुग्णालय उभारण्याचे

आदे श राज्याचे मा.नगर ववकास मींत्री व ठाणे श्जल्ह्याचे पालकमींत्री याींनी
महापाललकेला ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आदे शानस
ु ार ठाण्यात कोणत्या दठकाणी सदर रुग्णालय
उभारण्यात येणार असन
त्यास र्कती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे,
द
याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (०८-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) सदर रुग्णालय ठाणे शहरातील मौजे माश्जवडे येथे साकेत-बाळकुम
रस्त्यावर असणाऱया महानगरपाललकेच्या मालकीच्या इमारतीमध्ये उभारण्यात
आले असन
द ते ददनाींक १७/०६/२०२० पासन
द कायाूश्न्वत करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
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ठाण्यातीि अबवन रे स्ट रूमची दरु िस्था र्ाल्याबाबत
(४१) ४३४० (१४-०९-२०२०). अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद
िाड, श्री.रमेशदादा पाटीि : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे महापाललकेने स्मा्ू लस्ी अींतगूत ववववध उपक्रम राबववले असन
द
यामधील महत्त्वाकाींक्षी अबून रे स्् रूम प्रकल्पातील १२ अबून रे स्् रुमची
दरु वस्था

झाली

असल्याचे

माहे

एवप्रल,

ननदशूनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाकरीता दोन को्ी रुपये खचू करण्यात आला

असन
द ही १२ अबून रे स्् रूमची दरद वस्था होवन
द ते बींद असल्याने सींपण
द ू खचू
वाया गेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळदन आले व त्यानस
ु ार कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे (१३-१०-२०२०) : (१) केंद्र शासन परु स्कृत स्मा्ू लस्ी
योजनेंतगूत ननवडण्यात आलेल्या ८ शहराींपक
ै ी ठाणे एक शहर आहे .
आहे त.

सदर योजनेंतगूत ववववध ववकास प्रकल्पाींची कामे प्रगतीपथावर
स्मा्ू

पररक्षेत्रात

लस्ी

सींचालक

कामाननलमत्त

घराबाहे र

मींडळामाफूत
र्फरण्यास

ठाणे

तसेच

महानगरपाललकेच्या

रस्त्यावरून

प्रवास

करणाऱया नागररकाींसाठी ववववध १२ दठकाणी अबून रे स्् रूम बाींधण्याचा
प्रकल्पाची ननवड करण्यात आली.
सदर

प्रकल्पाच्या

कायाूदेश दे ण्यात आले.

ननववदा

प्रर्क्रयेअत
ीं ी

लघत्ु तम

ननववदाकारकास

(२), (३) व (४) सदर प्रकल्पातील १२ रे स्् रूमपैकी ११ रे स्् रूमचे काम पण
द ू

झाले असन
द ही सवू सोयी सवु वधाींनी सस
ु ज्ज आहे त. उवूररत १ रे स्् रूमचे
काम ९५ ्क्के पण
द ू झालेले आहे .
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सदरील १२ रे स्् रुमपैकी ५ रे स्् रूम नागररकाींच्या वापरासाठी खुली

करण्यात आलेली असन
द उवूररत ७ रे स्् रूम सरु
ु करण्याबाबत कायूवाही सरु
ु
आहे .
___________

ममदापरू सांिधवन राखीि क्षेत्र राजापरू (ता.येििा, श्ज.नालशि) िन
पयवटन अांतगवत मांजरु िरण्यात आिेल्या िामाबाबत

(४२)

४३९९

(१४-०९-२०२०).

श्री.किशोर

दराडे,

श्री.बाळाराम

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पाटीि :

(१) श्जल्हा वावषूक योजना सन २०१६-२०१७ वन पयू्न/ईको ्ुररझम ववकास

(२४०६-७४२१) अींतगूत ममदापरद सींवधून राखीव क्षेत्रात सायकल मागू/ननसगू
पायवा् तयार करण्याकररता अींदाश्जत रक्कम २२ लक्ष ५० हजार इतका
ननधी व सींरक्षण मनोरे उभारण्याकररता अींदाश्जत १८ लक्ष ननधी मींजुर
झालेला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामे पण
द ू झाली आहे त काय, कामे अपण
ु ाूवस्थेत
असताना सींबधधत ठे केदाराला त्याचा मोबदला दे ण्यात आलेला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधधत अधधकारी
व ठे केदार याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (१९-१०-२०२०) : (१) होय.

(२) सदर कामे प्रगती पथावर आहे त. तसेच ज्या दठकाणी कामे पण
द ू झालेली
आहे त त्या दठकाणी ठे केदाराला कामाचे दे यके अदा केलेले आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
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औरां गाबाद महानगरपालििेंतगवत िडेगाि येथीि िचरा प्रिल्पाबाबत
(४३) ४४१६ (१७-०७-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय नगर वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महानगरपाललकेने पडेगाव व धचकलठाणा येथे कचरा डेपोच्या

जागेवर कचऱयावर कोणतीच प्रर्क्रया न करता गत दीड वषाूपासन
द कचरा

्ाकण्याचे काम सरू
उक्त दठकाणी कचरा प्रकल्प सरू
ु केले असन
द
ु न
झाल्याने आजब
िं ी
द ाजच्
द या दोन र्कलोमी्र पयिंतच्या पररसरात कचऱयामळ
ु े दग
ु ध

पसरुन ववषारी ललचेड थे् नाल्यात वाहदन जात असल्यामळ
ु े ववदहरी व बोरचे
पाणी काळे झाले असल्याचे माहे जुल,ै २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशूनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागररकाींचे आरोग्य कचऱयाच्या दग
िं ीमळ
ु ध
ु े धोक्यात आले
असन
द नागररक स्वतःला घरात कोंडदन घेत आहे त तसेच उक्त पररसरातील

ववदहरीचे पाणी दवद षत झाल्याने शेतकरी ववदहरीतले पाणी वापरू शकत
नसल्याचेही ननदशूनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (१२-१०-२०२०) : (१) औरीं गाबाद महानगरपाललका क्षेत्रातील

पडेगाव येथील कचरा डेपोच्या जागेवर ५० लक्ष लल्र क्षमतेचे ्ँ क बाींधण्याचे
काम प्रगतीपथावर आहे .

सदर दठकाणी असलेले ललचेड व्हँक्यम
ु मशीन ्ँ करव्दारे जवळच्या

एस.्ी.पी.प्लँ ्मध्ये प्रर्क्रया करण्यासाठी दररोज नेण्यात येत,े तसेच या
ललचड ्ँ कमध्ये दग
िं ी न येण्याकरीता दररोज सोडडयम हायपोक्लोराईडची
ु ध
फवारणी करण्यात येत.े

तसेच, महानगरपाललकेमाफूत धचखलठाणा येथील कचरा डेपोच्या

जागेवर घनकचरा व्यवस्थापनाींतगूत १५० मे.्न प्रनतददन याप्रमाणे कचऱयावर
प्रर्क्रया

करण्यात

येत

असन
द ,

यामधदन

ननघणारे

ललचड

साठवणीसाठी
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धचखलठाणा येथेच ४४ लक्ष लल्र क्षमतेचे ्ँ क बाींधण्यात आले असन
द या

ललचड ्ँ कमध्ये दग
िं ी न येण्याकरीता दररोज सोडडयम हायपोक्लोराईडची
ु ध
फवारणी करण्यात येत.े
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

मुततवजापूर (श्ज.अिोिा) येथीि प्राध्यापिाांची मद्यविक्री दि
ु ानाबाहे र
गदीिा तनयांत्रण ठे िण्यासाठी तनयुक्ती िेल्याबाबत

(४४) ४४५० (१४-०९-२०२०). श्री.बाळाराम पाटीि : सन्माननीय राज्य उत्पादन
शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मनु तूजापरद (श्ज.अकोला) येथे सींचारबींदीच्या नतसऱया ्प्प्यात मदयववक्री
दक
ु ानाबाहे र गदीला ननयींत्रण ठे वण्यासाठी सींत गाडगेबाबा महाववदयालयाच्या

नऊ प्राध्यापकाींची समन्वयक अधधकारी म्हणदन ननयक्
ु ती करण्यात आली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्राध्यापकाींची मदयववक्री दक
ु ानासमोर गदीला लशस्त
लावण्यासाठी ननयक्
ु ती करण्यात आल्याने लशक्षक वगाूतन
द सींतप्त प्रनतर्क्रया
उम्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मदयववक्री दक
ु ानासमोर गदीला ननयींत्रण ठे वण्यासाठी नऊ

प्राध्यापकाींना समन्वक अधधकारी म्हणन
द ननयक्
ु तीचे आदे श दे णाऱया सींबधीं धत
दोषी अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हदिीप िळसे-पाटीि (२१-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) कोववड-१९ च्या मागूदशूक तत्वाींची व सोशल डडस््ीं लसींगचे पालन
करण्यासाठी अनतररक्त मनषु यबळ परु ववण्याबाबत श्जल्हाधधकारी याींनी ननदे श
ददले होते. त्यानस
ु ार तहलसलदार मनु तूजापरद याींच्याकडदन गदीवर ननयींत्रण
ठे वण्यासाठी नऊ प्राध्यापकाींची ननयक्
ु ती करण्यात आली होती.
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तथावप,

सदर

बाब

उधचत

नसल्याचे

ननदशूनास

आल्याने

श्जल्हाधधकारी, अकोला याींचे ननदे शानस
ु ार सींबधीत प्राध्यापकाींची ननयक्
ु ती रद्द

करण्यात आली असन
द प्राध्यापकाींनी ननयक्
ु तीच्या दठकाणी प्रत्यक्ष काम केलेले
नाही.

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

िसई-विरार शहरात प्रदष
ू णाची समस्या िाढत असल्याबाबत
(४५) ४५१४ (१७-०७-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद िाड, श्री.विजय ऊर्व

भाई धगरिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.रमेशदादा पाटीि,
श्री.सदालशि खोत, श्री.महादे ि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार महापाललकेच्या गोखीवरे येथील सवे नींबर ३० (दहस्सा क्र. अ

३१, ३२) येथील १९ हेक््र जागेवर डश्म्पींग ग्राऊींड असन
द श्जल्हाधधकारी, ठाणे

याींना घनकचरा प्रकल्पासाठी सन २००४ मध्ये ५० एकर जागा नन:शल्
ु क
दे ण्यात आली होती. सध्या वसई-ववरार शहर महानगरपाललका क्षेत्रात दररोज

८०० मेदरक्न कचरा ननमाूण होतो. परीं त,ु घनकचरा व्यवस्थापनासाठी
महापाललकेने ४१३ को्ीचा प्रकल्प आखलेला असला तरी त्याची आजलमतीस

अींमलबजावणी झालेली नसन
द उक्त महापाललकेला १० वषे पण
द ू होऊन दे खील

गोखीवरे येथील घनकचरा प्रकल्पात ननरीं क (०%) ही प्रर्क्रया केली केली जात

नसल्यामळ
िं ीमळ
ु े पररसरातील अनेक भागात कचऱयाच्या दग
ु ध
ु े साथीचे आजार

पसरले असन
द आरोग्याच्या भीषण समस्या ननमाूण झाल्याचे ननदशूनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दठकाणी कचऱयाचे वगीकरण करुन लमथेन गॅस,
जैवइींधन (बायोगॅस) तसेच खत तयार केले जात नसल्यामळ
ु े पररणामतः
कचऱयाचे डोंगरवजा ढीग ददवसेंददवस वाढत आहे त तसेच वसई-ववरार मधील
फक्त ववरार येथील बोळीींज येथे एकमेव महापाललकेचे साींडपाणी प्रर्क्रया केंद्र
असन
द वसई-ववरारमध्ये दठकदठकाणी साींडपाणी प्रर्क्रया केंद्र (एस्ीपी) उभारणे

आवश्यक असन
द ही अदयाप याबाबत उपाययोजना झाली नसल्यामळ
ु े वसई
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ववरार येथील झोपडपट्टी, चाळीींमधील कोट्यवधी लल्र साींडपाणी आणण

मलजल दर ददवशी थे् नाल्याींमध्ये व तेथदन ते प्रर्क्रया न करता समद्र
ु ात

सोडले जात असल्यामळ
ु े हररत वसईचे स्वरुप बदलण्याची लभती पयाूवरण
कायूकते श्री.चरण भ् याींनी आपल्या अभ्यासाव्दारे व्यक्त केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सवूसामान्याींशी ननगडडत असलेला पयाूवरण अहवाल गत ३

वषाूपासन
द तयार झाला नसन
द उक्त महानगरपाललका घनकचरा व्यवस्थापन
करण्यात अपयशी ठरल्यामळ
ु े महाराषर प्रदष
द ण ननयामक महामींडळाकडदन
खो्ा अहवाल सादर करून महापाललकेची पाठराखण केली जात असल्याचा
आरोपही श्री.चरण भ् याींनी केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

लशांदे

(१५-१०-२०२०)

:

(१)

महानगरपाललका क्षेत्रातील घनकचऱयाबाबत :•

•

व

(२) अ)

वसई-ववरार

शहर

गोखीवरे येथील सवे नीं.३०८ (दहस्सा क्र. अ ३१, ३२) येथील १९
हे क््र

जागेवर

डश्म्पींग

घनकचरा ६२० मे.्न आहे .

ग्राऊींड

असन
द

दै नदीं दन

ननमाूण

होणारा

सन २००८ मध्ये घनकचरा प्रर्क्रयेसाठी हीं जर बायोद्क इींश्जननयसू
लल. या कींपनीसोबत करार करुन सन २०१० ते २०१३ पयिंत
कचऱयावर प्रर्क्रया केली जात होती. परीं तु सदर कींपनीला आग
लागल्यामळ
ु े सदर प्रकल्प बींद आहे व पढ
ु ील काम करण्यास कींपनीने

•

नकार ददला.

सन २०१० साली सायीं्ीफीक लॅ ण्डर्फल साई् उभारण्यासाठी रुपये
३१.७२ को्ीच्या प्रकल्प प्रस्तावाला केंद्र शासनाने मींजदरी ददली आहे

सदर योजनेंतगूत २६००० चौ.मी. चा सायीं्ीफीक लॅ ण्डर्फल साई्

उभारला. तसेच दै नदीं दन घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २०१४ साली
बीएआरसीच्या मागूदशूनाखाली प्रायोधगक तत्वावर प्रकल्प उभारण्यात
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व चालवण्यात आला. परीं तु २०१७ साली प्रनतकुल पररश्स्थतीमळ
ु े
•

•

•
•

कचऱयावरील प्रर्क्रयेचे काम बींद करण्यात आले.
सन

२०१९

मध्ये

घनकचऱयावरील

प्रर्क्रयेसाठी

घनकचरा

व्यवस्थापनाचा प्रकल्प प्रस्ताव वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने
प्रस्ताववत केला आहे .

सदय:श्स्थतीत बायोकल्चर फवारणीव्दारे गोखीवरे येथील कचऱयावर

प्रर्क्रया केली जात असन
द या दठकाणी परु े शा यींत्र सामग्रीव्दारे कचरा
प्रर्क्रया करणे कोववड-१९ पाश्वूभम
ु ीवर शक्य होत नाही.

घनकचरा प्रर्क्रयेकरीता बायोमायननींगची ननववदा वसई-ववरार शहर
महानगरपाललकेमाफूत माचू, २०२० मध्ये पन
ु श्च: मागववण्यात आली.

महानगरपाललकेने घनकचऱयाचे बबनड्रोज तयार करुन त्यावर फवारणी
करुन कचऱयावर प्रर्क्रया करण्याचे काम माहे फेब्रव
ु ारी, २०२० पयिंत
सरु
ु ठे वले होते. तसेच ददनाींक २०/०३/२०२० ला महानगरपाललकेने
घनकचरा प्रर्क्रयेसाठी पन
ु श्च: बायोमायननींगचे ननववदा मागवले आहे .

ब)

वसई-ववरार

केंद्राबाबत :

शहर

महानगरपाललका

क्षेत्रातील

साींडपाणी

प्रर्क्रया

केंद्र शासनाच्या सॅ्ेलाई् लस्ी अींतगूत दै नदीं दन १७४ द.ल.लल
साींडपाणी ननमाूण होत आहे . दै नदीं दन ननमाूण होणाऱया साींडपाण्यावर

प्रर्क्रयेसाठी पण
े ाला २० झोनमध्ये ववभागन
द ू कायूक्षत्र
द भय
ु ारी ग्ार

(लसवरे ज लसस््म) चे प्रकल्प प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे . २०
झोन पैकी ७ झोनचे एकदण २२८.५० द.ल.लल क्षमतेचे असलेले
एस्ीपीचे प्रकल्प प्रस्ताव राज्य शासनास पाठववण्यात आले आहे .


तसेच

२२८.५०

द.ल.लल.

पैकी

३०

द.ल.लल.

क्षमतेचे

एस्ीपी

उभारण्यात आले. एकदण २० द.ल.लल. साींडपाणी भय
ु ारी ग्ारामाफूत
महानगरपाललकेने बाींधलेल्या एस्ीपी प्लाीं् मधील साींडपाण्यावर
प्रर्क्रया करण्यात येत.े


महापाललकेने

या

क्षेत्रासाठी

७

एस्ीपी

पैकी

६

एस्ीपी

मलननःस्सारण केंद्र व भय
ु ारी ग्ार योजनेचा सध
ु ारीत प्रकल्प

अहवाल तयार केलेला असन
द तो केंद्र शासनाकडे मींजदरीसाठी सादर
केला आहे . अमत
ृ कायूक्रमाींतगूत सन २०१७-२०१८ साठीच्या वावषूक
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कृती आराखडयात वसई-ववरार मलनन:स्सारण योजनेकरीता रुपये १७०
को्ीच्या

प्रस्तावास

मान्यता

ददली

आहे .

नालासोपारा

येथे

मलनन:स्सारण योजनेचे प्रकल्प अहवाल, सींकल्पना आराखडे, नकाशे
अींदाजपत्रके बनववण्याचे काम महाराषर जीवन प्राधधकरणामाफूत सरु
ु
होते.


श्री.चरण भ् याींची तक्रार महानगरपाललकेस प्राप्त झाली असल्याचे
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(३) व (४) वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने सन २०१९-२०२० ते २०२०-

२०२१ या ववत्तीय वषाूकरीता पयाूवरण अहवाल तयार करण्याकरीता दोन

वेळा ननववदा मागववण्यात आले असन
ु सदर ननववदे स मद
ु तवाढ दे ऊन दे खील

एकही ठे केदार प्राप्त न झाल्याने सदर वषाूचा पयाूवरणाचा सदय:श्स्थती

अहवाल तयार करणे शक्य झाले नाही अशी वस्तश्ु स्थती वसई-ववरार शहर
महानगरपाललकेने कळववली आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

औरां गाबाद शहरातीि रस्त्याांच्या िामाांिररता
तनधी उपिब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४६)

४५१९ (१४-०९-२०२०).

श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय नगर वििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरातील रस्त्याींसाठी शासनाने १५२ को्ी रुपयाींचा ननधी

मींजदर केला असन
द सदर रस्त्याींची कामे ही एमआयडीसी, एमएसआरडीसी
आणण महापाललका या तीन शासकीय यींत्रणाींच्या माध्यमातन
द करण्याचे ठरले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त नतन्ही यींत्रणाींनी शासनाच्या ननदे शानस
ु ार सदर
रस्त्याींच्या कामाची ननववदा अींनतम केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन उक्त कामाींसाठी ननधी
उपलब्ध करून दे ण्याबाबत कोणती कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ लशांदे (०९-११-२०२०) : (१) ददनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी
मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींसमवेत औरीं गाबाद येथे झालेल्या बैठकीमध्ये औरीं गाबाद
महानगरपाललकेच्या रस्ते प्रकल्पास तत्वत: मान्यता दे ण्यात आली आहे .

प्रस्तत
ु प्रकल्प महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ, महाराषर

औदयोधगक ववकास महामींडळ व औरीं गाबाद महानगरपाललका याींच्यामाफूत
राबववण्यात येणार आहे .

(२) महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळ याींनी ननववदा प्रर्क्रया राबवन
ु
कामास सरु
ु वात तर महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ व औरीं गाबाद

महानगरपाललका याींनी ननववदा प्रर्क्रया सरु
ु केल्याचा अहवाल औरीं गाबाद
महानगरपाललकेने सादर केला आहे .

(३) व (४) प्रस्तत
ु प्रकल्पाकरीता ननधी उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे .

___________

िसई-विरार महानगरपालििेचे साहहत्य भांगारामध्ये पडून असल्याबाबत
(४७) ४५४२ (१७-०७-२०२०). श्री.रविांद्र र्ाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१५१
िा हदनाांि ४ माचव, २०२० रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार महानगरपाललकेच्या वक्ष
ु ववभागाचे
ृ प्राधधकरण आणण ववदयत
लाखो रुपयाींचे सादहत्य पेल्हार येथील जलशध्
ु दीकरण केंद्राच्या आवारात

ववनावापर भींगारात पडदन असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशूनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसई-ववरार महानगरपाललका प्रशासनाच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े
लाखो रुपयाींचा आधथूक फ्का बसल्याप्रकरणी ननषकाळजीपणा करणाऱया

अधधकारी/कमूचाऱयाींवर कारवाई करण्याची मागणी वसई तालक्
ु यातील एका

राजकीय पक्षाच्या स्थाननक पदाधधकाऱयाने ददनाींक ०६ जानेवारी, २०२० रोजी
वा त्यासम
ु ारास सववस्तर लेखी ननवेदनाव्दारे मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनष
ीं ाने शासनाने चौकशी करुन कोणत्या
ु ग
स्वरुपाची कायूवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे (०९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

पेल्हार येथील जलशध्
ु दीकरण केंद्राच्या आवारात प्रभाग सलमती-एफ,

पेल्हार ववदयत
ु ववभागाचे बींदीस्त वकूशॉप व गोडाऊन आहे . तसेच त्याच

दठकाणी प्रभाग सलमतीतील सावूजननक ददवाबत्ती व्यवस्थेची दै नदीं दन दरु
ु स्ती/

आवश्यक ववदयत
ु सादहत्याींचा साठा ठे वण्यात येतो. तसेच सदर आवारात

प्रभागातील पन
ु वाूपर करण्यात येणाऱया वक्ष
ृ प्राधधकरणाच्या री-गाडूचा साठा
दे खील

करण्यात

येत

असल्याची

महानगरपाललकेने कळववली आहे .

वस्तश्ु स्थती

वसई-ववरार

शहर

(२) व (३) अशा प्रकारची तक्रार शासनाकडे प्राप्त झाली असन
सदर
द
तक्रारीच्या अनष
ीं ाने तात्काळ ननयमोधचत कायूवाही करण्याच्या सच
ु ग
द ना

आयक्
ु त, वसई-ववरार महानगरपाललका याींना ददनाींक ०३/०२/२०२० रोजीच्या
पत्रान्वये दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

िसई-विरार शहर महानगरपालििा क्षेत्रात अनधधिृत
माांस विक्री सुरु असल्याबाबत

(४८) ४५४४ (१७-०७-२०२०). श्री.रविांद्र र्ाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१५२
िा हदनाांि ४ माचव, २०२० रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वसई-ववरार

शहर

महानगरपाललकाक्षेत्रात

हजारो

माींस

ववक्रेते

अनधधकृतररत्या (बोकड/कोंबडी याींचे) माींस ववक्री करण्याचा व्यवसाय करीत

असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशूनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

वव.प. ३ (64)

(२) असल्यास, सदर माींस ववक्रेते शासनाने आखन
द ददलेल्या गण
ु वत्तेबाबत,
स्वच्छतेबाबतचे शासकीय ननकष दल
ु क्षू क्षत करुन अ्ी व शतींचे सराूसपणे
उल्लघींन

करीत

असल्याने

उक्त

अनधधकृत

माींस

ववक्रेत्याींवर

कारवाई

करण्याची मागणी वसई तालक्
ु यातील एका राजकीय पक्षाच्या स्थाननक

पदाधधकाऱयाींनी ददनाींक ०६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास सववस्तर
लेखी ननवेदनाव्दारे मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळदन आले व ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने कोणत्या स्वरुपाची कायूवाही
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (१९-१०-२०२०) : (१) वसई-ववरार शहर महानगरपाललका
क्षेत्रात स्वच्छता अलभयानाींतगूत कचरा ववलगीकरणाची प्रर्क्रया स्
ु स्
द ीत
करणे अींतगूत महानगरपाललकेने शहर क्षेत्रात बोकड/कोंबडी माींस ववक्री

करणाऱया केंद्राींचे सवेक्षण माहे डडसेंबर, २०१९ पासन
द सरु
ु केले आहे . सदर
सवेक्षणात अींदाश्जत ६१५ अनधधकृत ववक्रेते ननदशूनास आले आहे त.
सदर

अनधधकृत

ववक्रेत्याींवर

महाराषर

महानगरपाललका

अधधननयमातील कलम ३८२, ३८६ अन्वये कारवाई सरु
ु केली आहे . सदर
अनधधकृत ववक्रेत्याींवर महानगरपाललकेने दीं ड ठोठावणे, उघड्यावरील माींसाची
ववल्हे वा्

लावणे

कळववले आहे .

याबाबत

नो्ीसा

ददल्या

असल्याचे

महानगरपाललकेने

(२) व (३) अनधधकृत माींस ववक्रेत्याींवर कारवाई करण्याची तक्रार शासनाकडे
प्राप्त झाली आहे . महानगरपाललका क्षेत्रात माींस ववक्री करताना शासनाने माींस

ववक्रीच्या अनष
ीं ाने ववदहत केलेले गण
ु ग
ु वत्तेचे व स्वच्छतेचे सवू ननकष पालन
करण्याच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

आवश्यक

त्या

महानगरपाललकेस सधद चत करण्यात आले आहे .
वसई-ववरार

शहर

महानगरपाललकेने

सवू

उपाययोजना

कळववल्यानस
ु ार

करण्यास

४१

माींस

ववक्रेत्याींवर साफसफाईचे ननकष पत
ू ा करीत नसल्याने दीं डात्मक कारवाई
द त
करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

वव.प. ३ (65)

हहिरखेड (ता.तेल्हारा, श्ज.अिोिा) ग्रामपांचायतीचे रुपाांतर
नगरपररषद/नगरपांचायतीमध्ये िरण्याबाबत

(४९) ४५५६ (१७-०७-२०२०). श्री.अमोि लमटिरी, श्री.अब्दल्
ु िाखान दरु ावणी,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.शलशिाांत लशांदे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहवरखेड (ता.तेल्हारा, श्ज.अकोला) ग्रामपींचायतीची लोकसींख्या ४० ते ४५

हजार इतकी असन
ु अनेक महत्त्वाची कायाूलये व सींस्था या दठकाणी कायूरत
असन
ु , सदर ग्रामपींचायतीचे रुपाींतर नगरपररषद/नगरपींचायतीमध्ये करण्याचा
प्रस्ताव सन २००० पासन
ु गत २० वषे ग्रामसभाींच्या ठरावाींसहीत तसेच
ववववध सींघ्नाींच्या माध्यमातन
ु शासनस्तरावर प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यासींदभाूत मख्
ु य कायूकारी अधधकारी, श्जल्हा पररषद, अकोला
व ग्ववकास अधधकारी याींच्याकडे पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातन
ु पाठपरु ावा
करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दहवरखेड गाींव हे “ब” वगू नगरपररषदकररता असणारे सवू
ननकष पण
ीं ाने शासनाने कोणती कायूवाही केली वा
ु ू करीत असल्याने त्यानष
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीर् (१७-०९-२०२०) : (१) नाही. शासनस्तरावर प्रस्ताव प्रलींबबत
नाही.

(२) शासनस्तरावर प्रस्ताव प्रलींबबत नाही तथावप, दहवरखेड ता.तेल्हारा येथे
नगरपींचायत स्थापन करणेबाबत दहवरखेड ववकास मींच व लोकजागर मींच,

दहवरखेड याींनी ददनाींक ०३/०९/२०१९ रोजी मख्
ु य कायूकारी अधधकारी, श्जल्हा
पररषद, अकोला याींना ववनींती अजू सादर केला आहे .
(३) शासनास प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

वव.प. ३ (66)

महानगरपालििा िमवचाऱ्याांना नोटीस दे ण्यात आल्याबाबत
(५०) ४५६१ (१७-०८-२०२०). श्री.विजय ऊर्व भाई धगरिर : सन्माननीय नगर
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात लॉकडाऊन पासन
द जे कमूचारी कामावर रुजद झाले नाही अशा
कमूचाऱयाींसाठी वारीं वार पररपत्रके जारी करून कमूचाऱयाींना उपश्स्थत राहण्याचे
आवाहन केल्यानींतर ७५ ्क्के कमूचारी कामावर रुजद झाले आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, महापाललकेमाफूत कामावर न परतलेल्या कमूचाऱयाींना ७२
तासाींची नो्ीस दे वन
द बडतफू करण्याचा इशारा दे ण्यात आला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कमूचाऱयाींच्या घरी असलेली लहान मल
ु े व वयोवध्
ृ द

सदस्य याींना कोरोनाची लागण होऊ नये म्हणन
द कमूचारी कामावर येण्यास
्ाळा्ाळ करीत असल्यामळ
ु े प्रशासनाने कमूचाऱयाींच्या सट्ट
ु या गह
ृ ीत धरुन

वेतन दयावा र्कीं वा ववनावेतन सेवा सरु
ु ठे वावी, परीं तु कामावरून बडतफू करू
नये अशी मागणी कमूचाऱयाींमाफूत करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर कमूचाऱयाींबाबत
कोणता ननणूय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ
कालावधीत

लशांदे

(२२-१०-२०२०)

उपश्स्थतीबाबत

महानगरपाललकातील
महानगरपाललकेतील

:

(१)

शासनाने

कमूचारी

अत्यावश्यक

व

(२)

वेळोवेळी

कामावर

सेवेतील

राज्यातील

ददलेल्या

उपश्स्थत

अनप
ु श्स्थत

लॉकडाऊन

ननदे शानस
ु ार

होते.

मब
ुीं ई

कमूचाऱयाींच्या

उपश्स्थतीसाठी काही कमूचाऱयाींसाठी अशा नो्ीस ददलेल्या होत्या.
(३), (४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

विधान भिन :
मांब
ु ई.

श्री.राजेंद्र भागित
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपदवू सवू प्रर्क्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

