
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि ०२ जुल,ै २०१९ / आषाढ ११, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) गहृननमााण मा्ं ी 
(३) िौशल्य वििास, माजी सनैनिाांचे  

िल्याण मा्ं ी 
(४) िामगार मा्ं ी 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३९ 
------------------------------------- 

  
झोपडपट्टी पुनिासन प्राधधिरणाच्या तत्िाललन मुख्य  

िायािारी अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यिहार 
  

(१) *  १३९७०९   श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर) :  सन्माननीय 
गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झोपडपट्टी पनुर्वसन प्राधिकरणाच े माजी मखु्य कायवकारी अधिकारी 
श्री.वर्श्र्ास पा्ील याींनी सेर्ाननर्तृ्तत्ततीच्या शरे््च्या काही दिर्साींमध्ये 
ननकाली काढलेल्या नस्त्तयाींमिील ३३ प्रकरणाींपकैी ७ प्रकरणाींमध्ये गरैव्यर्हार 
झाल्याचे चौकशीअींती ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ७ प्रकरणाींपकैी ३ प्रकरणे पणूवपणे रद्द करार्ीत आणण ४ 
प्रकरणे नव्याने सािर करण्यात यार्ीत अशी शशफारस गरैव्यर्हाराप्रकरणी 
चौकशी करणाऱ्या सशमतीने प्राधिकरणाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू चौकशी सशमतीने केलेल्या शशफारशीनसुार प्राधिकरणाने 
पढेु कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे र् त्तयानसूार सींबींधित 
िोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील : (१) र् (२) श्री.वर्श्र्ास पा्ील, तत्तकालीन मखु्य 
कायवकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पनुर्वसन प्राधिकरण याींनी सेर्ाननर्तृ्ततीच्या 
शरे््च्या दिर्साींमध्ये मींजूर केलेल्या ३३ प्रकरणाींचा फेरआढार्ा शशखर तक्रार 
ननर्ारण सशमती याींचदे्र्ारे घेण्यात आला असनू ७ प्रकरणाींमध्ये िेण्यात 
आलेली मींजूरी रद्द करण्याच ेआिेश िेण्यात आले आहेत. सिर ७ प्रकरणातील 
२ प्रकरणाींचे मींजूरी आिेश रद्द करण्यात आले असनू एका प्रकरणातील मींजूरी 
आिेश अींशत: रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच उर्वररत ४ प्रकरणाींमध्ये मींजूरी 
रद्द करण्यात आली असनू प्रकरणे फेरसािर करण्याची मभूा िेण्यात आली 
आहे. 
(३) शशखर तक्रार ननर्ारण सशमतीने केलेल्या शशफारशीनसुार झोपडपट्टी 
पनुर्वसन प्राधिकरणाने सींबींधित अधिकाऱ्याींचा खुलासा मागवर्ला असनू त्तयार्र 
ननयमानसुार कायवर्ाही करण्यात येत असल्याचा तसचे सींबींधित वर्कासक र् 
र्ास्तवुर्शारि याींना शशखर तक्रार ननर्ारण सशमतीच्या शशफारशीनसुार सचूना 
िेण्यात आल्या असल्याचा झोपडपट्टी पनुर्वसन प्राधिकरणाचा अहर्ाल आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

----------------- 
  
नायर रूग्णालयात (मुांबई) तीन िररष्ट्ठ मदहला डॉक्टराांच्या रॅधगांगला 

िां टाळून डॉ.पायल तडिी या विद्यार्थीनीने िेलेली आत्महत्या 
(२) *  १४२१६९   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), 
श्री.अब ू आजमी (मानेदूा लशिाजीनगर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.बाळासाहेब र्थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) र्दै्यकीय शश्षणण घेणाऱ्या तीन र्ररषठ  वर्द्याधथिवनीींकडून होणाऱ्या 
रॅधग ींगला कीं ्ाळून जळगार्च्या डॉ.पायल तडर्ी या िसुऱ्या र्षाांत शश्षणण 
घेणाऱ्या वर्द्याधथिवनीने मुींबईच्या नायर रुग्णालयातील महावर्द्यालयीन 
र्सतीगहृात गळफास घेऊन आत्तमहत्तया केली असल्याचे दिनाींक २४ मे, २०१९ 
रोजी र्ा त्तयासमुारास ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तीन र्ररषठ  वर्द्याधथिवनीींकडून होणाऱ्या रॅधग ींगला कीं ्ाळूनच 
आत्तमहत्तया केल्याचा आरोप डॉ.पायलच्या नातरे्ाईकाींनी करून नतन्ही मदहला 
डॉक््राींवर्रोिात एफआयआर नोंिवर्ण्यात आला असनू सींतप्त नातरे्ाईकाींनी 
मतृिेह थिे् जजल्हाधिकारी कायावलयात नेऊन िोषीींना अ्क करण्याची मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डॉ.पायलच्या नातरे्ाईकाींनी ‘डॉ.पायलच्या व्हॉट्सअॅप ग्रपुमिील 
सींर्ािाच े परुारे् पोलीसाींकड े दिले असनू तीन र्ररषठ  मदहला डॉक््राींकडून 
डॉ.पायलचा सातत्तयाने जातीर्रून अपमान केला जात अस,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने वर्द्याथिीनीस रॅधग ींग करुन आत्तमहत्तयेस प्रर्तृ्तत केल्याप्रकरणी 
सींबींधित र्ररषठ  डॉक््राींर्र गनु्हा िाखल करुन कठ ोर कारर्ाई करण्याबाबत 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) सिर प्रकरणी तीन आरोपीींवर्रूध्ि आग्रीपाडा पोलीस ठ ाणे येथि े
भा.ि.वर्. कलम ३०६, २०१, ३४ भा.ि.वर्. सहकलम ४ महाराषर प्रोजव्हबबशन 
ऑफ रॅधग ींग ॲक््, १९९९, सहकलम ३ (१), (आर)(एस)(य)ु(झेड-ए-ई), 
३(२)(v)(vi)(vii) अनसुधूचत जाती जमाती (अत्तयाचार प्रनतबींिक) कायिा, 
१९८९ सह सिुाररत कायिा २०१५, सह कलम ६७ मादहती तींत्रज्ञान 
अधिननयम, २००० अन्र्ये गनु्हा िाखल  करण्यात आला असनु, त्तयाींना 
अ्क करण्यात आली आहे. प्रकरण सद्यजस्थितीत न्यायप्रवर्ष् आहे. 
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(४) महाराषर शासनाने त्तयाींच्या अखत्तयाररतील डॉ.प्रकाश र्ाकोड,े महासींचालक, 
र्.ैशश. र् सींशोिन सींचालनालय, मुींबई याींच्या अध्य्षणतखेाली चौकशी सशमती 
स्थिापन केली आहे. तसेच महाराषर आरोग्य वर्ज्ञान वर्द्यापीठ  याींच्यामाफव त 
डॉ.चींिनर्ाले, अधिषठ ाता, जे.जे. समहु रूग्णालय याींच्या अध्य्षणतखेाली 
चौकशी सरुू आहे. 
     या प्रकरणात डॉ.हेमा अहुजा, डॉ.भक्ती मेहरे र् डॉ.अींककता खींडलेर्ाल 
याींना पढुील आिेश शमळेपयांत ननलींबबत करण्यात आले आहे. त्तयाचप्रमाणे 
डॉ.पायल तडर्ी याींच्या यनुन् प्रमखु प्रा. (अनत.) स्री रोग प्रसतुीशास्त्र र् 
वर्भाग प्रमखु याींना कारणे िाखर्ा नो्ीस बजार्ण्यात आली आहे. तसेच डॉ. 
पायल तडर्ी याींच्या यनुन् प्रमखु प्राध्यापक (अनत.) याींना चौकशी सापे्षण 
ननलींबबत केले आहे. र् स्त्री रोग प्रसतुीशास्त्राच्या वर्भागप्रमखु याींची बा.य.ल. 
नायर िमाव. रूग्णालयातनू बिली करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

----------------- 
  
अमरािती विमानतळ विस्तारीिरणािररता अधधग्रदहत शतेजलमनीमधनू 

गौणेननजाची चोरी होत असल्याबाबत 
  

(३) *  १३९५७१   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजा नन ींभोरा लाहे, जळू (ता.नाींिगार् खींडशे्र्र, जज.अमरार्ती) येथिील 
शतेजमीन बेलोरा वर्मानतळाच्या वर्स्तारीकरणासाठ ी अधिग्रदहत केली असनू 
या शते जमीनीतनू अनेक मदहन्यापासनू गौणखननज र् मातीची चोरी होत 
असनू सींबींिीत वर्मानतळ वर्कास प्राधिकरण र् प्रशासनाचे याकड ेिलुव्षण होत 
असल्याच ेदिनाींक ८ मे, २०१९ रोजी र्ा त्तयासमुारास ननिशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बेलोरा वर्मानतळाच्या ७४.८६ हेक््र ्षणते्राव्यनतररक्त राज्य 
शासनाने सींपािीत केलेल्या नन ींभोरा र् अींजनगार् बारी-बडनेरा या भागातील 
३६.६३ हेक््र शतेजमीनीमिून सदु्धा माती र् मरुूम चोरी होत असल्याच े
ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यामळेु शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसलूाचे नकुसान होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले र् तद्नसुार िोषीींर्र शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) र् (४) बेलोरा वर्मानतळाच्या 
वर्स्तारीकरणासाठ ी अधिग्रदहत शते जमीनीतनू माहे जानेर्ारी २०१९ च्या 
िरम्यान माती चोरी झाल्याचे वर्मानतळ वर्कास प्राधिकरणाच्या ननिशवनास 
आल्याने त्तयाींनी पोलीसाींना तोंडी कळवर्ल्यानसुार सिर भागात लोणी 
पोलीसाींनी रात्रीसमयीची गस्त र्ाढवर्ली आहे. तसेच माहे फेब्ररु्ारी २०१९ 
मध्ये झालेल्या अर्िै माती र्ाहतकूीबाबत तहशसलिार नाींिगाींर् खींडशे्र्र याींनी 
िींडात्तमक कायवर्ाही केली होती. तसेच सद्यजस्थितीत कपाींऊीं ड र्ॉल र् 
फाऊीं डशेनचे काम प्रगतीपथिार्र असल्याच े वर्मानतळ वर्कास प्राधिकरणाने 
कळवर्ले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  
मुांबई महानगरपाललिेच्या प्रस्तावित साांडपाणी पुनप्राकिया प्रिल्पाबाबत 

  

(४) *  १३९१२१   श्री.अलमत विलासराि देशमुे  (लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि 
लभसे (लातरू ग्रामीण) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या प्रस्तावर्त साींडपाणी पनुप्रवकक्रया प्रकल्पात 
साींडपाण्यातील तरींगणारे कण आणण ्षणार काढून पाण्यातील ऑजक्सजनच्या 
पातळीचे प्रमाण हररत लर्ािाच्या ननिेशानसुार नसल्याने महानगरपाशलकेच्या 
या महत्तत्तर्ाकाीं्षणी प्रकल्पाला राषरीय हररत लर्ािाने स्थिधगती दिल्याच े
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
 



  6 

(२) असल्यास, महानगरपाशलकेने मलनन:सारण प्रकल्प ्प्पा २ अींतगवत 
पढुील २५ र्षावचे ननयोजन करत कुलाबा, र्रळी, बाींद्रा, र्सोर्ा, मालाड, 
घा्कोपर, भाींडूप या सात दठ काणी प्रकल्प उभारण्याच े ननजश्चत केले असनू 
त्तयातील फक्त कुलाबा प्रकल्पाचे काम सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपाशलकेतफे िररोज केल्या जाणाऱ्या 
पाणीपरुर्ठ्यातील ७० ्क्क्याींहून अधिक म्हणजे िोन हजार िशल्षण शल्र 
पाणी साींडपाण्याच्या स्र्रुपात समदु्रात शमसळत असल्याने पयावर्रणाचा गींभीर 
प्रश्न ननमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त समस्याींचा वर्चार करता सिर प्रकल्पाींची मींजूरी प्राप्त 
करुन लर्करात लर्कर काम सरुु करण्यासींिभावत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) साींडपाण्यार्र प्रकक्रया करण्यासाठ ी कें द्र शासनाच्या 
र्न र् पयावर्रण मींत्रालयाच्या दिनाींक १३.१०.२०१७ रोजीच्या अधिसचूनेन्र्ये 
ननजश्चत केलेल्या मानकाींनसुार बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने मलजल प्रकक्रया 
कें द्राच्या िजोन्नती प्रकल्पासाठ ी ननवर्िा प्रकक्रया सरुु केली होती. 
     तथिावप, कें द्र शासनाच्या र्न र् पयावर्रण मींत्रालयाच्या दिनाींक 
१३.१०.२०१७ रोजीच्या अधिसचूनेस राषरीय हररत लर्ािाने मळू अजव 
(याधचका) क्रमाींक १०६९/२०१८ मध्ये दिनाींक २१.१२.२०१८ रोजी अींतररम 
स्थिधगती दिली होती. 
     तसेच, वर्सगव मानक ननजश्चत करण्यासाठ ी हररत लर्ािाने सशमतीची 
ननयकु्ती केली होती. हररत लर्ािाने या सशमतीच्या शशफारशी जस्र्कारुन त्तया 
िेशातील सर्व साींडपाणी प्रकक्रया प्रकल्पाकररता लाग ूअसतील असे आिेश दिले 
र् सिर याधचका दिनाींक ३०.०४.२०१९ रोजी ननकाली काढली. 
     हररत लर्ािाच्या ननणवयावर्रुध्ि बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने मा.सर्ोच्च 
न्यायालयात िाखल केलेल्या शसव्हील अपीलमध्ये, मा.सर्ोच्च न्यायालयाने 
या प्रकरणी पाररत करण्यात येणाऱ्या पढुील आिेशाच्या अिीन राहून ननवर्िा 
प्रकक्रया सरुु ठे र्ण्याबाबत दिनाींक १७.०५.२०१९ रोजी अींतररम आिेश दिल े
आहेत. 
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(२) कुलाबा येथिील ३७ ि.शल.शल. ्षणमतचेे मलजल प्रकक्रया कें द्राच्या 
िजोन्नतीच्या प्रकल्पाच े काम माहे जून, २०१६ मध्ये सरुु करण्यात आले 
असनू, ऑक््ोबर, २०१९ पयांत पणूव होणे अपेक्ष्षणत आहे. 
     उर्वररत ५ मलजल प्रकक्रया कें द्राच्या  िजोन्नतीच्या ननवर्िा प्रकक्रयेबाबत 
मा. सर्ोच्च न्यायालयाच्या आिेशाच्या अनषुींगाने पढुील कायवर्ाही करण्यात 
येत आहे.  
     तसेच, मालाड येथिील ननयोजजत मलजल प्रकक्रया कें द्र हे काींिळर्न 
असलेल्या जशमनीर्र आहे. याकरीता सागरी ककनारा ्षणेत्र प्राधिकरणाच े
(सी.आर.झेड.) ना-हरकत प्राप्त झाल ेआहे.  
     सिर प्रकल्पामळेु बािीत होणाऱ्या काींिळर्नाची पनु:लागर्ड 
करण्याकरीता आर्श्यक जशमन उपलब्ि झाली असनू सिर प्रकल्प 
उभारण्याच्या अनषुींगाने पढुील आर्श्यक परर्ानग्या शमळवर्ण्याची कायवर्ाही 
महानगरपाशलकेमाफव त सरुु आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफव त ३७५० िशल्षण शल्र प्रनतदिन इतका 
पाणीपरुर्ठ ा करण्यात येत असनू, त्तयापकैी २१९० ि्षणल्षण शल्र प्रनतदिन 
मलजल ननमावण होत.े 
     त्तयापकैी १२८५ ि.ल.शल. मलजलार्र, अजस्तत्तर्ात असलले्या 
मलजलप्रकक्रया कें द्रामध्ये प्राथिशमक प्रकक्रया करुन त्तयाचा समदु्रात ककीं र्ा 
खाडीत वर्सगव केला जातो.  
     तसेच १५८ ि.ल.शल. मलजल खाजगी र्साहतीतील खाजगी / शासकीय/ 
ननमशासकीय मलजल सींयींत्राद्र्ारे  प्रकक्रया करुन त्तयाचा वर्सगव केला जातो.  
उर्वररत ७४७ ि.ल.शल. मलजल वर्नाप्रकक्रया वर्सवजजत होत आहे ही 
र्स्तजुस्थिती आहे. 
     सिर मलजलार्र प्रकक्रया करण्याकरीता महानगरपाशलकेमाफव त कृती 
आराखडा तयार करण्यात आला असनू त्तयाप्रमाणे कायवर्ाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) र् (५) हररत लर्ािान े दिनाींक ३०.०४.२०१९ रोजी दिलेल्या ननणवयामळेु 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस ननवर्िा प्रकक्रयेबाबत पढुील कायवर्ाही करणे शक्य 
होत नव्हत.े यास्तर् महानगरपाशलकेने हररत लर्ािाच्या ननणवयावर्रुध्ि मा. 
सर्ोच्च न्यायालयात शसव्हील अपील िाखल केले.  
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     तसेच कें द्र शासनाच्या र्न र् पयावर्रण मींत्रालयास हररत लर्ािाच े
आिेश पनुवर्वलोकीत करण्याबाबत कायवर्ाही करण्याकरीता शासन स्तरार्रुन 
पत्रव्यर्हार करण्यात आला होता. 
     सिर प्रकरणात मा.सर्ोच्च न्यायालयाने पढुील आिेशाच्या अिीन राहून 
ननवर्िा प्रकक्रया सरुु ठे र्ण्याबाबत दिनाींक १७.०५.२०१९ रोजी अींतररम आिेश 
दिले आहेत. त्तयानषुींगाने महानगरपाशलकेमाफव त पढुील कायवर्ाही सरुु आहे. 

----------------- 
 
दहांगोली नगरपाललिेने सुमारे ३०० घरिुलाांच्या िामाांना ददलेली मांजूरी 

  

(५) *  १३७११६   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ननमाला गावित 
(इगतपरूी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), 
प्रा.िषाा गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली नगरपाशलकेने समुारे ३०० घरकुलाींच्या कामाींना मींजूरी दिली 
असनू यातील बहुताींश कामे सरुु झाली असली तरी अनेक लाभार्थयाांना पदहला 
हप्ता अद्याप शमळालेला नाही र् अनेक लाभार्थयाांचे पढुील हप्त े शमळत 
नसल्याची बाब माहे माचव, २०१९ मध्ये र्ा त्तया िरम्यान ननिशवनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घरकुलाींच्या कामाची पढुील रक्कम अद्यापही त्तयाींना 
शमळाली नसल्यामळेु घरकुलाींची कामे अपणूावर्स्थिते आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त लाभार्थयाांना त्तर्रीत अनिुान िेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील : (१) र् (२) हे खरे नाही.   
     प्रिानमींत्री आर्ास योजना (शहरी) अींतगवत घ्क क्रमाींक ४ (BLC) 
खाली दहींगोली नगरपररषिेच्या ३ प्रकल्पाींतील अनकु्रमे २०० घरकुल, १५० 
घरकुल र् ६०९ घरकुलाींच्या प्रकल्पास कें द्रीय मान्यता र् सननयींत्रण सशमतीची 
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मींजुरी प्राप्त झालेली आहे. त्तयानसुार राज्य शासनाच्या दहश्श्यातील पदहल्या 
हप्त्तयाचा ननिी अनकु्रमे २०० घरकुलाींसाठ ी रु.८० लाख, १५० घरकुलाींसाठ ी 
रु.६० लाख र् ६०९ घरकुलाींसाठ ी रु.२४३.६० लाख इतका ननिी दिनाींक 
२९.०८.२०१८ र् दिनाींक ३०.०१.२०१९ रोजी दहींगोली नगरपररषिेला वर्तरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच १५० घरकुलाींच्या प्रकल्पासाठ ी कें द्र शासनाच्या 
दहश्श्याचा पदहल्या हप्त्तयाचा रु.३५.४० लाख इतका ननिी दिनाींक ३०.०५.२०१९ 
रोजी दहींगोली नगरपररषिेस वर्तरीत करण्यात आला आहे. 
(३) र् (४) घरकुल बाींिकामाकररता शासनाने उपलब्ि करून दिलेला ननिी 
दहींगोली नगरपररषिेस वर्तरीत करण्यात आला आहे. तसेच सिरचा ननिी 
नगरपररषिेने पात्र लाभार्थयाांना वर्तरीत केलेला असनू, घरकुलाींची बाींिकामे 
प्रगती पथिार्र आहेत. सिर प्रकल्पाींकररता वर्तरीत केलेल्या ननिीच्या खचावच े
उपयोधगता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर  िसुरा हप्त्तयाचा ननिी वर्तरीत 
करण्यात येईल. 

----------------- 
  

मुांबई रान्स हाबार ललांि प्रिल्पामुळे बाधधत होणाऱ् या 
मश्च्िमाराांना आधर्थाि भरपाई देण्याबाबत 

  

(६) *  १३७३५०   श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई रान्स हाबवर शल ींक प्रकल्पामळेु बाधित होणाऱ् या मजच्ामाराींना 
आधथिवक भरपाई िेण्याबाबत पनु्हा सव्हे्षणण करण्याचे आिेश एमएमआरडीए ने 
दिले असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्तयािरम्यान ननिशवनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये बािीत होणा-या मजच्ामाराींचे योग्य पनुर्वसन 
करण्यासाठ ी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे र् त्तयाचा तपशील 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 



  10 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही, प्राधिकरणाकड े नव्याने  प्राप्त  झालले्या 
मजच्ामाराींच्या अजावतील मजच्ामाराींचे सरे््षणण करण्याबाबत सल्लागार 
ननयकु्ती एवप्रल, २०१९ मध्ये करण्यात आलेली आहे. यामध्ये यापरु्ी 
झालेल्या सरे््षणणामध्ये सहभागी झालेल्या मजच्ामाराींचे पनु्हा सरे््षणण 
अपेक्ष्षणत नाही. 
(२) र् (३) मुींबई पारबींिर प्रकल्पामळेु बाधिताींसाठ ी स्र्तींत्र नकुसान भरपाई 
िोरण तयार करण्यासाठ ी र् त्तयाची अींमलबजार्णी करण्यासाठ ी प्राधिकरणान े
दिनाींक ८/१०/२०१५ च्या आिेशान्र्ये अनतररक्त महानगर आयकु्त, याच्या 
अध्य्षणतखेाली एक सशमती स्थिापन केली असनू सिर सशमतीने प्राधिकरणास 
सािर केलेल्या बाधित मजच्ामाराींना नकुसान भरपाई िेण्याच्या िोरणाच्या 
मसदु्यास दिनाींक २३/१२/२०१५ रोजी अींनतम मान्यता प्रिान केली आहे. सिर 
सशमतीने ठ रवर्लेल्या नकुसानीच्या प्रमाणात नकुसान भरपाई िेण्यात येत 
आहे. एकूण ४२३४ बाधित मजच्ामाराींपकैी पात्र २५६४ मजच्ामाराींकरीता 
नकुसान भरपाईपो्ी बँक रान्सफर पध्ितीन्र्ये रु.४८.९३ को्ी आयकु्त, 
मत्तस्यव्यर्साय (महाराषर) याींच्याकड े जमा केले आहेत. मत्तस्यव्यर्साय 
वर्भागाकडून आतापयांत रु.४०.५९ को्ी इतक्या रकमचेे र्ा्प करण्यात आल े
आहे.     
     िरम्यानच्या काळात अनेक गार्ाकडील लोकाींकडून प्राप्त झालेल्या 
१२००० अजाांची ााननी करण्याकरीता प्राधिकरणाने एवप्रल, २०१९ मध्ये 
ननवर्िेव्िारे मे.बबजल्डींग एन्र्ारोमेन्् इींडडया प्रा.शल. या सल्लागाराची ननयकु्ती 
केली असनू, सिर कीं पनीकडून ााननी प्रक्रीया प्रगतीपथिार्र आहे. 

----------------- 
  

मुांबईतील मरोळ पाईप लाईन येर्थील न्यू टेश्क्निल  
एररया एसआरए प्रिल्प पूणा िरण्याबाबत 

  

(७) *  १३५०२८   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्री.अतलु भातेळिर (िाांददिली पिूा) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील मरोळ पाईप लाईन येथिील न्य ू ्ेजक्नकल एररया एसआरए 
प्रकल्प मागील अनेक र्षाांपासनू प्रलींबबत असल्याची बाब ननिशवनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर एसआरए प्रकल्पातील झोपडीिारकाींचे गत काही र्षाांच े
घरभाड ेथिकीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पासाठ ी बाींिण्यात आलेले सींक्रमण शशबीर मोडकळीस 
आले असनू त्तयातील रदहर्ाश्याींचे जीर् िोक्यात आले असल्याचेही ननिशवनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत एसआरए प्राधिकरणाकड े र्ारींर्ार तक्रार करूनही 
अद्याप कोणतीही कायवर्ाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर प्रलींबबत असलेला प्रकल्प लर्करात लर्कर पणूव 
करण्यासाठ ी शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सिर योजनेतील पनुर्वसन इमारतीच्या आराखडयाींना झोपडपट्टी 
पनुर्वसन प्राधिकरणाने दि.१६.०८.२००६ रोजी मींजूरी दिलेली आहे. सिर 
जागेर्र एकूण ४ पनुर्वशसत इमारती असनू त्तयापकैी इमारत क्र.१ चे बाींिकाम 
पणुव झालेले असनू इमारत क्र.४ चे तळमजला+१२ मजले इतके आरसीसी 
बाींिकाम पणुव झालेले आहे.  इमारत क्र.१ ला अींशत: भोगर््ा प्रमाणपत्र 
िेण्यात आलेले आहे. 
(२) र् (३) वर्कासकाकडून झोपडीिारकाींचे भाड े थिकीत असल्यास त्तयाबाबत 
झोपडपट्टी पनुर्वसन प्राधिकरणाच्या पररपत्रक क्र.१५३, १६६ र् १५३अ नसुार 
झोपडीिारकास थिकीत भाड ेशमळर्नू िेण्याची तरतिु आहे. 
     तथिावप, प्रश्नाींककत योजनेतील रदहर्ाश्याींनी थिकीत भाड े शमळर्नू 
िेण्यासाठ ी झोपडपट्टी पनुर्वसन प्राधिकरणाकड े तक्रार केलेली नाही. तसेच 
झोपडपट्टी पनुर्वसन प्राधिकरणाने सींक्रमण शशबीरामध्ये आर्श्यक त्तया 
िरुुस्त्तया करुन स्रक्चसव स््ॅबबली्ी प्रमाणपत्र िेण्याबाबत वर्कासकाला ननिेश 
िेण्यात आले असल्याबाबत प्राधिकरणाचा अहर्ाल आहे. 
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(४) र् (५) महाराषर झोपडपट्टी ्षणते्र (स.ुनन. र् प.ु) अधिननयम, १९७१ च्या 
कलम १३(२) अन्र्ये वर्कासक बिलण्याबाबत दि.३०.११.२०१८ रोजी मखु्य 
कायवकारी अधिकारी, झोपपु्रा याींनी सनुार्णी घेतली असनू वर्कासकावर्रुध्ि 
कलम १३(२) अन्र्ये आिेश ननगवशमत करण्यात आले असल्याचा झोपडपट्टी 
पनुर्वसन प्राधिकरणाचा अहर्ाल आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
िल्याण-डोंबबिली (श्ज.ठाणे) महानगरपाललिेतील  

झोपडपट्टी पुनविािास गैरव्यिहाराबाबत 
  

(८) *  १३८३६५   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.किसन िर्थोरे 
(मरुबाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूा) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबर्ली (जज.ठ ाणे) महानगरपाशलकेतील झोपडपट्टी पनुवर्वकास 
गरैव्यर्हाराचा तपास लाचलचुपत प्रनतबींिक वर्भागाने समािानकारक न 
केल्याने याबाबतची तक्रार राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकड े केल्याच े
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बी.एस.य.ुपी. प्रकल्पाींतगवत महानगरपाशलकेने ३३८ को्ी रुपये 
मींजूर केले असनू १२५ इमारती बाींिून १३००० झोपडीिारकाींना घरे बाींिून िेणे 
बींिनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लाभाथिी ननजश्चत नसताना, जशमनी महानगरपाशलकेच्या नार्े 
नसताना नगररचना वर्भागाकडून परर्ानगी न घेता इमारती बाींिण्यात येत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गनु्हे िाखल होऊनही कोणत्तयाही अधिकाऱ्यास अ्क झाली 
नसनू मींजूर एफ.एस.आय.पे्षणा र्ाढीर् एफ.एस.आय.चा र्ापर केला गेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय आढळून 
आले र् त्तयानसूार शासनामाफव त कोणती कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बी.एस.य.ुपी. प्रकल्पामध्ये अपात्र लाभार्थयाांचे पात्र 
लाभाथिी म्हणून बेकायिेशीरपणे िानयत्तर् ननमावण करणे, पिाचा िरुुपयोग 
करून महानगरपाशलकेचे नकुसान करणे तसेच इतर अननयशमततबेाबत 
श्री.कौस्तभु गोखले याींनी लाचलचुपत प्रनतबींिक वर्भागाकड ेतक्रार केली होती 
       त्तयाचप्रमाणे तक्रारिाराने राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकड ेतक्रार 
केली, ही र्स्तजुस्थिती आहे. 
(२) • कल्याण-डोंबबर्ली महानगरपाशलकेमध्ये जर्ाहरलाल नेहरू राषरीय 
नागरी पनुरूत्तथिान अशभयानाअींतगवत बी.एस.य.ुपी. योजनेमध्ये एकूण ४ प्रकल्प 
मींजूर करण्यात आले होत.े 
• सिर ४ प्रकल्पासाठ ी मींजूर रू. ६५४.४६ को्ीत १८४ इमारतीमध्ये एकूण 
१३,४६९ सिननका बाींिार्याच्या होत्तया. 
• उपरोक्त ४ प्रकल्पाींपकैी प्रकल्प क्र.३ रे्ळेर्र सरुू न झाल्याने र् त्तयास कें द्र 
शासनाने मिुतर्ाढ न दिल्याने रद्द करण्यात आला. 
• उर्वररत ३ प्रकल्पाींमध्ये सिननकाींची सींख्या शसमीत करून एकूण ७,२७२ 
सिननकाींचे बाींिकाम प्रत्तय्षण सरुू केले. त्तयापकैी २,४६४ सिननकाींचे बाींिकाम 
पणूव करण्यात आले.  
• अपणूव असलेल्या ४८०८ सिननकाींच ेबाींिकाम ऑगस््, २०१९ अखेर पयांत 
पणूव करण्याचे महानगरपाशलकेचे ननयोजन आहे. 
• बाींिकाम पणूव असलेल्या २४६४ सिननकाींपकैी १,४७८ सिननकाींचे पात्र 
लाभार्थयाांना र्ा्प करण्यात आले असनू ९८६ सिननका शशल्लक आहेत. 
• कें द्र शासनाच्या िोरणानसुार बी.एस.य.ुपी. योजना दि. ३१.०३.२०१७ पासनू 
सींपषु्ात आली असनू प्रिानमींत्री आर्ास योजना कायावजन्र्त झालेली आहे. 
• बी.एस.य.ुपी मिील ३,००० पणूव होणाऱ्या सिननका या प्रिानमींत्री आर्ास 
योजनेकरीता हस्ताींतरीत करण्याचे प्रस्तावर्त आहे. 
(३) • बी.एस.यु.पी. प्रकल्प राबवर्ण्यात आलेली जमीन राज्य शासन, 
तत्तकालीन डोंबबर्ली नगरपररषि,  म्हाडा र् खाजगी मालकीची होती. 
• लाचलचुपत प्रनतबींिक वर्भागाच्या अहर्ालानसुार सिर प्रकल्पासाठ ी 
नगररचना वर्भागाची परर्ानगी घेतली नव्हती, ही र्स्तजुस्थिती आहे. 
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(४) र् (५) • श्री.कौस्तभु गोखले याींच्या तक्रारीच्या चौकशीत सींबींधितानी 
अपराि केल्याच ेननषपन्न झाल्याने लाचलचुपत प्रनतबींिक वर्भागाने कल्याण-
डोंबबर्ली महानगरपाशलकेच े३ अधिकारी र् २ खाजगी इसम अशा एकूण ५ 
व्यक्तीींर्र बाजारपेठ  पोलीस स््ेशन येथि ेगनु्हा रजजष्र क्र.६०/२०१६ नोंिवर्ला 
आहे. 
• महानगरपाशलकेच्या ३ अधिकाऱ्याींपकैी २ अधिकाऱ्याींवर्रुद्ध मा.न्यायालयात 
िोषारोप िाखल करण्यास मींजुरी िेण्यात आली असनू, एका अधिकाऱ्यावर्रुद्ध 
सिुाररत मींजुरी िेण्याची कायवर्ाही सरुू आहे. 
• सिर योजनेसाठ ी कें द्र शासनाने २.५ एफ. एस. आय. मींजूर केला होता. 
सिर एफ. एस. आय. च्या मयाविेतच बाींिकाम झाल्याचे, कल्याण-डोंबबर्ली 
महानगरपाशलकेने कळवर्ले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

पुणे शहरातील नागरी सुविधा िें दे्र बांद असल्याबाबत 
  

(९) *  १३७७८६   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोर्थरुड) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरात वर्वर्ि सेर्ा एकाच दठ काणी शमळाव्यात यासाठ ी १५० नागरी 
सवुर्िा कें दे्र (ककऑक्स) महानगरपाशलकेने सरुु केली असल्याचे माहे जानेर्ारी, 
२०१९ च्या शरे््च्या आठ र्डयात ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, १५० नागरी सवुर्िा कें द्राींपकैी ११० कें द्र बींि अर्स्थिेत असनू 
कीं त्रा्िार र्ींश इन्फो्ेक कीं पनीकडून चालवर्ण्यात येत असलेल्या नागरी 
सवुर्िा कें द्राबाबत नागररकाींच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असनू कें द्राची मिुत 
मदहन्यात सींपषु्ात आली असल्याने पनु्हा त्तयाच कीं पनीबरोबर करार करू नये 
अशी मागणी नागरीकाींडून होत   आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर सवुर्िा कें द्राबाबत नागररकाींच्या असींख्य तक्रारी 
असल्याने महानगरपाशलकेने सींबधित कीं त्रा्िाराला नो्ीस िेऊन करार 
सींपषु्ात आणणे आर्श्यक असताना कोणतीच कारर्ाई केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्तयानसुार 
पणेु शहरातील नागरी सवुर्िा कें दे्र सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) र् (४) • पणेु महानगरपाशलकेच्या 
सेर्ासवुर्िा शहरातील नागरीकाींना उपलब्ि करुन िेण्याच्या उद्देशाने बाींिा, 
र्ापरा र् हस्ताींतरीत करा या तत्तर्ार्र १५० बहुउद्दशेीय नागरी सेर्ा कें दे्र 
(ककऑस्क कें दे्र) उभारणीकरीता दि.१२.१२.२००६ रोजी मे.र्ींश इन्फो्ेक प्रा.शल. 
याींना ननवर्िा प्रकक्रयेद्र्ारे कायाविेश िेण्यात आले होत.े   
• डडसेंबर, २०१२ पयांत एकूण ७५ ककऑस्क कें द्राींची उभारणी करण्यात आली 
होती. त्तयातील २२ कें दे्र वर्वर्ि वर्कासकामे, रस्ता रुीं िीकरण, र्ाहतकुीस 
होणारा अडथिळा, भयुारी मागावचे कामकाज इ. कारणाींसाठ ी बींि करण्यात 
आली होती. 
• या प्रकरणी सजग नागरी मींच ही सींस्थिा तसेच नागरीकाींकडून तक्रारी प्राप्त 
झाल्या होत्तया. 
• त्तयास अनसुरुन तपासणी केली असता ननवर्िेतील अ्ी, शतींनसुार सिर 
कीं पनीचे कामकाज असमािानकारक असल्यामळेु कीं त्रा्िारासोबतचा 
करारनामा दि. २१.११.२०१६ रोजी कायिेशीर नो्ीस बजार्नू सींपषु्ात आणला 
असनू डडसेंबर, २०१६ पासनू ककऑस्क प्रकल्प पणूवत:  बींि केलेला आहे. 
• सद्य:जस्थितीत ऑनलाईन पध्ितीस नागरीकाींचा मोठ्या प्रमाणार्र प्रनतसाि 
शमळत असल्याने त्तयाींना सलुभररत्तया कर आकारणीकरीता वर्वर्ि ऑनलाईन 
सवुर्िा उपलब्ि करून िेण्यात येत असल्याचे पणेु महानगरपाशलकेने कळवर्ले 
आहे.     
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

 
----------------- 
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िामठी नगरपररषद (श्ज.नागपूर) येरे्थ प्रधानमां्ी आिास  
योजनेंतगात लाभार्थयाांना घरिुल लमळणेबाबत 

  

(१०) *  १३५४७५   डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय 
गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कामठ ी नगरपररषि (जज.नागपरू) येथिील प्रशासनाच्या अकायव्षणमतमेळेु 
प्रिानमींत्री आर्ास योजनेंतगवत नागरीकाींना घरकुल शमळाले नसल्याच ेमाहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्तयािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामठ ी नगरपररषिेमध्ये १८०० पात्र घरकुल लाभाथिी आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामठ ी नगरपररषिेच े सींबींधित अधिकारी श्री.भोकरे र् इतर 
कमवचाऱ्याींच्या िलुव्षणपणामळेु प्रिानमींत्री आर्ास योजना अपयशी ठ रली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १८०० लाभार्थयाांना तात्तकाळ घरकुल शमळण्याकरीता शासनाने 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील : (१) हे खरे नाही.  
(२)  कामठ ी नगरपररषि ्षणेत्रात प्रिानमींत्री आर्ास योजना (नागरी) अींतगवत 
घ्क क्रमाींक ४ खालील एकूण ३ सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाल (DPR) मींजूर 
झाले आहेत. त्तयातील एकूण अजविाराींची सींख्या १०७७ होती. 
(३) १०७७ अजविाराींच े (DPR) मींजूर झाले असले तरी त्तयापकैी केर्ळ २७० 
अजविार पात्र ठ रले. DPR सािर करताना अजविाराींची पात्रता तपासणे 
आर्श्यक असताना याबाबत िलुव्षण झाल्याचे दिसनू येत.े 
(४)  कामठ ी नगरपररषि नागरी ्षणेत्रात प्रिानमींत्री आर्ास योजना (नागरी) 
अींतगवत घ्क क्र. ४ खालील एकूण ३ सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाल (DPR) 
मींजूर झाले आहेत. त्तयातील एकूण अजविाराींची सींख्या १०७७ आहे. त्तयापकैी 
२७० अजव पात्र ठ रले तर उर्वररत ८०७ अजविाराींकड े स्र्मालकीची जमीन 
नसल्यामळेु त्तयाींना घ्क क्र. ४ अींतगवत सिर योजनेचा लाभ िेता येत नाही. 
जे अजविार २०११ परु्ी पासनू शासकीय जमीनीर्र अनतक्रमण करुन रहात 
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आहेत, अशा अजविाराींना त्तयाींनी याबाबतचे परुारे् सािर केल्यानींतर जमीनीच े
पटे्ट र्ा्प करण्याच्या दृष्ीने जमीन मोजणीचा प्रस्तार्  भमूी अशभलेख 
कायावलयाकड ेसािर करण्यात येत आहे. अद्यापपयांत ५७८ अजविाराींचे प्रस्तार् 
उक्त कायावलयाकड ेसािर करण्यात आलेले आहेत.  
     तथिावप, DPR सािर करताना अजविाराींची पात्रता तपासली गेली 
नसल्याचे ननिवशनास आल े आहे.  DPR तयार करण्याचे काम करणाऱ्या 
हररओम नर्ोिय बहुउद्देशीय सींस्थिेने याकामात हलगजीपणा केला आहे. 
त्तयामळेु सिर सींस्थिचेे िेयक अिा केलेले नाही.  सिर प्रकरणास जबाबिार 
असणाऱ्या  हररओम नर्ोिय बहुउद्देशीय सींस्थिा तसेच नगरपररषिेच्या 
अधिकाऱ्याींर्र जबाबिारी ननजश्चत करुन िोषीींर्र कारर्ाई  नगर वर्कास 
वर्भागामाफव त करण्यात येईल. तसेच याबाबत केलले्या कायवर्ाहीचा अहर्ाल 
नगर वर्कास वर्भागामाफव त वर्िानमींडळास सािर करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

पुणे येर्थील तलािातील जलपणी िाढण्याबाबतच्या 
ननविदाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(११) *  १४२३२६   श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महानगरपाशलकेच्या र्तीने तलार्ात जलपणी नसतानाही जलपणी 
काढण्याबाबतची एकूण २३ को्ी रुपयाींची बनार्् ननवर्िा प्रशसद्ध करण्यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु शहरातील कात्रज र् पाषाण येथि े३ तलार्ातील जलपणी 
काढण्याची ननवर्िा मींजूर होण्याआिीच ठे केिाराींना काम करण्याचे आिेश 
िेण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर बनार्् जलपणी काढण्याच्या कामात महानगरपाशलकेच े
अधिकारी आणण सींबींधित ठे केिार याींनी सींगनमताने ननवर्िा काढून आधथिवक 
गरैव्यर्हार केल्याप्रकरणी चौकशीची मागणी नगरसेर्क, स्थिाननक नागररक, 
सींघ्ना याींनी एसीबी गनु्हे अन्रे्षण शाखेकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सिर बनार्् जलपणी ननवर्िा प्रकरणातील महानगरपाशलका 
अधिकाऱ् याींची चौकशी करण्यासाठ ी गनु्हे अन्रे्षण वर्भागाने 
महानगरपाशलकेकड ेलेखी पत्राद्र्ारे परर्ानगी माधगतली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, कोट्यर्िी रुपयाींची बनार्् जलपणी ननवर्िा प्रकरणातील पणेु 
महानगरपाशलकेतील िोषी अधिकाऱ् याींची चौकशी करुन कारर्ाई करण्याबाबत 
शासनस्तरार्र कोणती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र् (२) • पणेु महानगरपाशलका हद्दीतील मळुा र् 
मठु ा या नद्या तसेच कायव्षणेत्रातील एकूण ३ तलार्ाींमध्ये जलपणीचा प्रािभुावर् 
झाल्याचे ननिशवनास आल्याने, जलपणी काढण्यासाठ ी ३ र्षव मिुतीकरीता दि. 
०२.०१.२०१९ रोजी एकूण चार ननवर्िा काढल्या होत्तया, ही र्स्तजुस्थिती आहे. 
• तसेच या कामाचे कायाविेशच िेण्यात आल े नव्हते, असे पणेु 
महानगरपाशलकेने कळवर्ले आहे. 
(३), (४) र् (५) • या प्रकरणी स्थिाननक नगरसेर्काींनी लाचलचुपत प्रनतबींिक 
वर्भाग, पणेु याींना पत्र दिले असनु त्तयाची प्रत आयकु्त, पणेु महानगरपाशलका 
याींच्याकड ेसािर केली आहे. 
• सिर पत्र लाचलचुपत प्रनतबींिक वर्भागास प्राप्त झाले असनू त्तया 
अनषुींगाने उधचत कायवर्ाही सरुू आहे. 
• तसेच स्थिाननक नागररकाींनी शशर्ाजीनगर पोलीस ठ ाणे, पणेु येथिे तक्रार 
िाखल केलेली होती, हे खरे आहे. 
• सिर ननवर्िेतील िर बाजार भार्ापे्षणा जास्त असल्याने ननवर्िा रद्द 
करण्यात आली असनू सींबींिीत ठे केिारास कोणतीही रक्कम अिा केलेली 
नाही. तसेच पणेु महानगरपाशलकेचे कोणतहेी आधथिवक नकुसान झालेले नाही, 
असे पणेु महानगरपाशलकेने कळवर्लेले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
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एमआयजी क्लब व्यिस्र्थापनाने (िाांदे्र, मुांबई) म्हाडासोबत  

झालेल्या िराराच ेउल्लांघन िेल्याबाबत 
  

(१२) *  १३५८६९   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एमआयजी क्लब (र्ाींदे्र, मुींबई) व्यर्स्थिापनाने सन २००४ मध्ये म्हाडा 
बरोबर झालले्या करारातील ३ (ब) नसुार शाळेची इमारत वर्नामलु्य बाींिून 
िेण्याच्या अ्ीचे उल्लींघन केल्याप्रकरणी म्हाडाने व्यर्स्थिापनास ५३ को्ी ६५ 
लाख रुपये िींड रक्कम भरण्याबाबत दिनाींक २८ माचव, २०१९ रोजी र्ा 
त्तयासमुारास नो्ीस बजार्ली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त एमआयजी क्लब व्यर्स्थिापनाने करारातील अ्ीींच े
उल्लींघन केल्याप्रकरणी र् नो्ीशीला उत्ततर दिले नसल्यामळेु करार रद्द करुन 
क्लबची जागा त्तर्रीत ताब्यात घेण्याबाबत म्हाडातफे कोणती कायवर्ाही 
करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(३) असल्यास, शासन र् म्हाडाने सिर प्रकरणी कायवर्ाही केली नसल्यास, 
त्तयाची कारणे काय आहेत तसेच ककती कालार्िीत क्लबचा भखूींड शासनाच्या 
ताब्यात घेण्याबाबतची कायवर्ाही पणूव होणे अपेक्ष्षणत आहे ? 
  
श्री. राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) एम. आय. जी. कक्रके् क्लब याींनी दि. २१.०५.२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्र्ये माध्यशमक शाळेच्या इमारतीतील बाींिकाम खचव र् िींडकररता दिलेली 
नो्ीस रद्द करणेबाबत म्हाडास कळवर्ले आहे. एम. आय. जी. कक्रके् क्लब 
याींनी उत्ततर दिले असल्याने दिलेल्या उत्ततराची तपासणी करुन पढुील 
कायवर्ाही म्हाडाकडून करण्यात येत आहे असे म्हाडाने शासनास कळवर्ले 
आहे. 

 
----------------- 
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अिोला महानगरपाललिा क्षे्ातील ६० हजार िुटुांबे  
घरिुलाच्या प्रनतक्षेत असल्याबाबत 

  

(१३) *  १३८५१३   श्री.गोिधान शमाा (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपाशलका ्षणते्रात गत िोन र्षावपरू्ी प्रिानमींत्री घरकुल 
योजना सरुु करण्यात आली होती त्तयामळेु ६५ हजार बेघर कु्ुींबाींनी 
महानगरपाशलका प्रशासनाकड ेअजव िाखल केल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५ हजार ६७२ अजव मींजुर करण्यात आले र् त्तयातील फक्त 
२१० घरकुले पणूव झाली आहेत, अद्यापपयांत समुारे ६० हजार कु्ुींब 
घरकुलाच्या प्रनत्षणेत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ च्या नतस-या आठ र्डयात 
र्ा त्तयािरम्यान ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उर्वररत अजविाराींना घरकुल िेण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२), (३) र् (४) • प्रिानमींत्री आर्ास योजनेच्या अींमलबजार्णीसाठ ी अकोला 
महानगरपाशलका ्षणते्रात, २१४ र्स्त्तया ननश्चीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
• यासाठ ी महानगरपाशलकेकड े आतापयांत ६७,२१० इतके अजव प्राप्त झाले 
आहेत. 
• प्राप्त अजावपकैी अींिाजे ४९,५४९ अजव प्रथिमिशवनी पात्र ठ रले आहेत. 
• उर्वररत अजावची पडताळणी सरुु आहे. 
• घ्क-०१ “झोपडयाींचा आहे तथेिेच पनुवर्वकास करणे” या घ्कासाठ ी ८४८२ 
अजविार पात्र ठ रले. त्तयापकैी २४४ घरकुलाींसाठ ी जागा उपलब्ि असल्याने, 
त्तयाबाबतचा प्रस्तार् शासन मान्यतसे सािर केला आहे. तर ७९२ 
घरकुलाींसाठ ीचा प्रस्तार् शासन मान्यतसे सािर करण्यात येत आहे. 
     उर्वररत ७५४६ अजविाराींच्या सींिभावत दिनाींक १७/११/२०१८ च्या शासन 
ननणवयानसुार कायवर्ाही सरुु आहे. 
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• घ्क-०२ “कजव सींलग्न व्याज अनिुानाच्या माध्यमातनू आधथिवकदृषट्या 
िबुवल आणण अल्प उत्तपन्न घ्काींसाठ ी परर्डणाऱ्या घराींची ननशमवती करणे” या 
घ्कातींगवत प्रथिमिशवनी पात्र ५१९ अजावर्र बँकामाफव त कायवर्ाही करण्यात येत 
आहे. 
• घ्क-०३ “खाजगी भागीिारीद्र्ारे परर्डणाऱ्या घराींची ननशमवती करणे” या 
घ्काींतगवत प्रथिमिशवनी पात्र १६,५१८ अजाांसाठ ी, खाजगी वर्कासकाींमाफव त 
परर्डणाऱ्या घराींच्या प्राप्त ०५ प्रस्तार्ाींपकैी ०४ (१०९२ घराींसाठ ी) प्रस्तार् 
नगररचना वर्भागाकडून मींजूर असनू, पढुील कायवर्ाही सरुु आहे. 
• घ्क-०४ “आधथिवकदृषट्या िबुवल घ्कातील लाभार्थयाांद्र्ारे र्यैजक्तक 
स्र्रुपातील घरकुल” या घ्काींतगवत प्रथिमिशवनी पात्र २४,०३० अजविाराींपकैी, 
५५६२ घरकुलाींसाठ ीच्या ९ प्रकल्प अहर्ालास कें द्रीय तसेच सननयींत्रण 
सशमतीची मान्यता झाली आहे. यापकैी ९१८ लाभार्थयावस इरािा पत्र दिले आहे. 
तर, यासाठ ी सरुु करण्यात आलेल्या ५४२ घराींपकैी ३४२ घराींचे काम पणूव 
झाले आहे. 

----------------- 
पालम नगरपांचायती अांतगात (श्ज.परभणी) मोठ्या  

प्रमाणािर गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(१४) *  १४२३७९   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपरू) :  सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालम नगरपींचायतीींतगवत (जज.परभणी) सन २०१६ त े २०१८ या 
कालार्िीमध्ये कोट्यर्िी रुपयाींचा गरैव्यर्हार करणाऱ्या नगरसेर्क र् 
अधिकारी याींचेर्र गनु्हा िाखल करुन चौकशी करार्ी अशी मागणी माजी 
वर्.स.स. श्री शसताराम घनिा् याींनी मा. प्रिान सधचर्, नगरवर्कास वर्भाग 
याींचेकड े दिनाींक १६ माचव, २०१९ रोजी र्ा त्तया समुारास केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नगरपींचायतीच्या गरैव्यर्हाराची चौकशी करून कारर्ाई 
करण्याच्या मागणीसाठ ी स्थिाननक नागररकाींनी दिनाींक १७ जानेर्ारी, २०१९ 
रोजी पासनू तहशसल कायावलयासमोर उपोषण/आींिोलन केले, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने िोषीींर्र गनु्हा िाखल करुन त्तयाींच्यार्र 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र् (२) अशा आशयाची तक्रार माजी वर्िानसभा 
सिस्य याींच्याकडून वर्भागास प्राप्त झाल्याच ेआढळून आले नाही. यासींिभावत 
जजल्हाधिकारी, परभणी याींच्याकड ेतक्रार प्राप्त झाली आहे.  
• जजल्हाधिकारी, परभणी याींच्याकड ेप्राप्त तक्रार र् उपोषणाच्या अनषुींगाने, 
तक्रारीतील मदु्याींची चौकशी करण्यासाठ ी, त्तयाींनी उपवर्भागीय अधिकारी, 
गींगाखेड याींच्या अध्य्षणतखेाली बत्रसिस्यीय चौकशी सशमती स्थिापन केली 
आहे. 
(३) सिर चौकशी अहर्ाल एका मदहन्याच्या कालार्िीत सािर करण्याच्या 
सचूना जजल्हाधिकारी, परभणी याींना िेण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
िल्याण ि डोंबबिली (श्ज.ठाणे) या दोन्ही शहरातील १२ रस्ते  

राष्ट्रीय ि राज्य महामागााला जोडण्याबाबत 
  

(१५) *  १३५६२३   श्री.अतलु भातेळिर (िाांददिली पिूा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण र् डोंबबर्ली या िोन्ही शहराींतील १२ रस्त े राषरीय र् राज्य 
महामागावला जोडण्याबाबतचा अहर्ाल एमएमआरडीए ने तयार केला असल्याच े
माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्तयािरम्यान ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी ननवर्िा प्रकक्रया सरुु करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रस्तजेोडणीच्या कामाकररता ककती रक्कमेची तरतिू 
शासनाकडून करण्यात आली र्ा येत आहे, तसेच सिर रस्तजेोडणीचे काम 
लर्करात लर्कर पणूव करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र् (२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) मुींबई महानगर प्रिेश वर्कास प्राधिकरणाने सिर कामाकरीता सन 
२०१९-२०२० मध्ये रु.३८.०० को्ी रक्कमेची अथिवसींकल्पीय तरतिु केली आहे. 
सद्य:जस्थितीत प्राधिकरणामाफव त कीं त्रा्िार नेमणुकीसाठ ी ननवर्िा मागवर्ण्यात 
आल्या आहेत. ननवर्िा प्रकक्रया पणुव झाल्यानींतर कीं त्रा्िार ननजश्चत करून 
कायावरींभ आिेश दिल्यानींतर सिर कामे १८ मदहने (पार्साळ्यासदहत) या 
कालार्िीत पणुव करण्याचे ननयोजजत आहे. 

----------------- 
  

बुलढाणा येर्थील घनिचऱ्याच ेव्यिस्र्थापन िरुन हनितेेड येर्थील 
डश्म्पांग ग्राऊां ड इतर् स्र्थलाांतररत िरणेबाबत 

  

(१६) *  १३५१७८   श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा नगरपररषि याींना शहरातील घनकचरा व्यर्स्थिापनाच्या 
अनषुींगाने ४.३५ को्ी रुपयाींचे अनिुान सन २०१८ मध्ये र्ा त्तयािरम्यान 
प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ननिी प्राप्त होऊन िेखील बलुढाणा शहरात 
नगरपररषिेने घनकचरा व्यर्स्थिापनाच्या अनषुींगाने कोणतीही कायवर्ाही 
केलेली नसल्याने शहरात कचऱ् याच ेसाराजाज्य ननमावण झाल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, हनर्तखेड (ता.जज.बलुढाणा) येथिील ग्रामस्थिाींनी आरोग्याच े
गींभीर कारण पढेु करत येथिील डजम्पींग ग्राऊीं ड अन्यत्र स् थिलाींतरीत करण्याची 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाल,े त्तयानसूार बलुढाणा शहरातील घाणीच े साराजाज्य िरू करुन 
हनर्त खेडा येथिील ग्रामस्थिाींचा आरोग्याचा प्रश्न वर्चारात घेता सिर डजम्पींग 
ग्राऊीं ड अन्यत्र स्थिलाींतररत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) • बलुढाणा नगरपररषिेच्या घनकचरा 
व्यर्स्थिापनाच्या रूपये ४.५३७२ को्ी ककींमतीच्या सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ालास 
दिनाींक १२ एवप्रल, २०१८ रोजी प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली आहे.  
• कें द्र र् राज्य शासनाच्या ननिीचा पदहला हप्ता म्हणून रूपये १.३२ को्ी 
एर्ढा ननिी बलुढाणा नगरपररषिेस वर्तरीत करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
• घनकचरा व्यर्स्थिापनाच्या मींजूर सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ालातील घ्काींची 
अींमलबजार्णी सरुू असनू शहरातील घनकचरा सींकलनासाठ ी आर्श्यक 
असलेल्या २५ घी्ं ागाडयाींची जेम (GEM) पो व्लर्रून खरेिी केली आहे र् 
घनकचऱ्यार्र प्रकक्रया करण्यासाठ ी आर्श्यक असलेली स्थिापत्तय कामे सरुू 
आहेत.  
• शहरातील घनकचरा सींकलीत केला जात असल्याचे बलुढाणा नगरपररषिेने 
कळवर्ले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) मींजूर सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ालानसुार, हनर्तखेड येथिील डींजम्पींग 
ग्राऊीं डर्र साठ लेल्या जुन्या कचऱ्यार्र शास्त्रोक्त पध्ितीने प्रकक्रया करण्यात 
येणार असनू ककमान ८० ्क्के जागा ररकामी करून घेण्यात येणार आहे. 
     तसेच, यापढेु शहरातील घनकचऱ्यार्रचे डजम्पींग न करता त्तयार्र 
शास्त्रोक्त पध्ितीने प्रकक्रया करण्यात येणार आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

नागपूर येर्थील श्रीराम अबान िेडीट िो ऑपरेदटव्ह सोसायटीच्या 
अध्यक्षाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(१७) *  १४२२०२   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय सहिार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) नागपरू येथिील श्रीराम अबवन के्रडी् को ऑपरेद्व्ह सोसाय्ीमध्ये अनेक 
लोकाींनी कोट्यर्िी रुपयाींची गतुींर्णूक केली असनू सोसाय्ीचे अध्य्षण 
श्री.खेमचींि मेहरकुरे याींनी करोडो रूपयाींचा गरैव्यर्हार केल्याप्रकरणी त्तयाींच्या 
नींिनर्न, शशर्नगर येथिील घराला १५० त े २०० खातिेाराींनी दिनाींक १८ 
एवप्रल, २०१९ रोजी र्ा त्तयासमुारास घेरार् घालनु घोषणा दिल्याचे दिनाींक १ 
मे, २०१९ रोजी र्ा त्तयासमुारास ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सोसाय्ीच्या अध्य्षणाींनी करोडो रूपयाींचा अपहार करून 
शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीनीींची खरेिी केली असल्याचा आरोप 
गतुींर्णूकिाराींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळुन आले आहे र् तद्नसुार सींबींिीत िोषीींर्र कारर्ाई करण्याबाबत 
तसेच गुींतर्णूकिाराींचे सींपणुव पसेै त्तयाींना िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमुे  : (१) र् (२) होय. 
(३) सींस्थिेच्या ठे र्ीिार, सभासिाींनी केलेल्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने सींस्थिचेे सन 
२०१५-१६, २०१६-१७ र् सन २०१७-१८ या कालार्िीच े फेरलेखापरी्षणण 
करण्यासाठ ी दिनाींक ५/४/२०१९ रोजीच्या आिेशान्र्ये वर्शषे लेखापरर्षणक, 
र्गव-२ याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे.  
     सींस्थिेच्या सन २०१७-१८ या कालार्िीच्या लेखापरी्षणण अहर्ालामध्ये 
नमिु केल्या नसुार सींस्थिचेी ज्या बँकाींमध्ये खाती आहेत ती सर्व बँक खाती 
गोठ वर्ण्याबाबत  सींबींधित बँकाींना कळवर्ण्याींत आलेले आहे. 
     सींस्थिेच्या  नार्ाने असलेली  मालमत्तता तसेच सींस्थिच े अध्य्षण/ 
उपाध्य्षण/सधचर्/व्यर्स्थिापक याींचे नार्े आलेल्या र्यैजक्तक मालमत्ततचे े
हस्ताींतरण करण्यास प्रनतबींि करणेबाबत जजल्हाधिकारी, नागपरू, सहजजल्हा 
ननबींिक (मदु्राींक) जजल्हाधिकारी नागपरू र् सर्व ियु्यम ननबींिक कायावलयाींना 
कळवर्ण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
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नागपूर पररसरात रेतीमाफीयािडून महसूल अधधिाऱ्याांना  
जीिे मारण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत 

  

(१८) *  १३७३३०   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथिील महसलू वर्भागाच्या अधिकारी र् कमवचाऱ्याींच्या पथिकाने 
र्ाठ ोडा ररींग रोड पररसरात दिनाींक २३ एवप्रल, २०१९ रोजी र्ा त्तयासमुारास ६ 
ब्रास रेती असललेे िोन रक पकडल,े ही कारर्ाई सरुू असताींनाच या 
रेतीमाफीयाींनी अधिकाऱ्याींच्या पथिकार्र मसीडीज गाडी नेऊन िोनिा जजर् े
मारण्याचा प्रयत्तन करण्यात आला असल्याची मादहती दिनाींक २४ एवप्रल, 
२०१९ रोजी र्ा त्तयासमुारास ननिशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्िै गौण खननज प्रकरणी र्ापरण्यात आलेल्या रक 
क्र.एमएच ४०-एके ८०५६, रक क्र. एमएच ३६ एफ ४१५७, मशसवडीज गाडी 
क्र.एमएच ४१ एए ८१०० या गाडयाच्या क्रमाींकासहीत या गींभीर प्रकरणाची 
महसलू वर्भागाच्या अधिकाऱ्याींनी सींबींधित पोलीस ठ ाण्यात तक्रार िेऊन 
सधु्िा सींबींधित आरोपीींर्र पोलीस वर्भागाने अद्यापही कोणतीच कारर्ाई केली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधितार्र 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) हे खरे नाही.  अर्िै गौण खननज प्रकरणी र्ापरण्यात आलेले रक 
क्र.एमएच-४०-एके-८०५६ र् एमएच-३६-एफ-४१५७ अस ेिोन रक र् मशसवडीज 
गाडी क्र.एमएच-४१-एए-८१०० अशा गाडयाींच्या क्रमाींकासहीत  या गींभीर 
प्रकरणाची महसलू वर्भागाच्या अधिकाऱ्याींनी दिलेल्या तक्रारीर्रुन नागपरू 
शहर पोलीस आयकु्तालयाच ेनींिनर्न पोलीस स््ेशन येथिे अपराि क्र.३२५/१९ 
कलम ३५३, ३४, ३०७, ३७९,१२०ब,१५२, ५०४, ५०६, १०९ भािींवर् सहक.२१ 
(१)(२) माईन्स एण्ड शमनरल ॲक््,१९५७ अन्र्ये गनु्हा िाखल करण्यात 
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आला आहे. सिर गनु््यामध्ये नमिू रक जप्त करण्यात आले आहेत.  सिर 
गनु््यातील िोन आरोपीींना अ्कपरू्व जामीन मींजूर करण्यात आलेला आहे. 
सिर गनु््याचा तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

नालशि शहरात महानगरपाललिेच्या ितीने सािारण्यात  
आलेल्या िाहतूि बेटाांची झालेली दरुिस्र्था 

(१९) *  १३७३१९   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक शहराच्या सौंियीकरणात भर ्ाकण्यासाठ ी महानगरपाशलकेच्या 
र्तीने लाखो रुपये खचव करून र्ाहतकू बे्े साकारण्यात आलेली आहेत मात्र 
या र्ाहतकू बे्ाींची िरुर्स्थिा झाल्याचे माहे माचव, २०१९ मध्ये र्ा त्तयािरम्यान 
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ाहतकू बे्ाींची िरुुस्ती करण्याबाबत र्ारींर्ार नागररकाींनी 
मागणी करूनही महानगरपाशलका प्रशासन याकड े िलुव्षण करीत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बे्ाींची िरुुस्ती र् नतुनीकरणाबाबत महानगरपाशलकाने 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
• नाशशक महानगरपाशलकेमाफव त “कॉपोरे् सोशल ररस्पॉजन्सबबशल्ी फीं डीींग” 
(सी.एस.आर.) अींतगवत शहरातील र्ाहतकू बे्े / रस्ता िभुाजक सशुोशभकरण 
र् िरुुस्ती िेखभाल करण्यासाठ ी प्रायोजक सींस्थिाींकड े१० र्षाांसाठ ी करारनामा 
करुन िेण्यात आलेले आहेत. 
• याप्रकारे २५ दठ काणी र्ाहतकू बे्े र् २२ दठ काणी रस्ता िभुाजक 
सी.एस.आर. अींतगवत वर्कशसत करण्यात आले आहेत. 
• याकररताचा खचव हा महानगरपाशलकेमाफव त करण्यात आला नसनू 
प्रायोजकामाफव त करण्यात येतो. 
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• सिर र्ाहतकू बे्ाींची िरुर्स्थिा झालेली नाही. 
• तसेच र्ाहतकू बे्ाींची िेखभाल र् िरुुस्तीबाबत प्रायोजक सींस्थिेकडून िलुव्षण 
झाल्याचे आढळून आल्यास सींबींधिताींना महानगरपाशलकेमाफव त नो्ीस िेऊन 
र्ाहतकू बे्ाींची िरुुस्ती करण्यात येत.े 
(२) र्ाहतकु बे्े िरुुस्ती करण्यासींिभावत नागरीकाींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या 
नाहीत, असे नाशशक महानगरपाशलकेने कळवर्ले आहे. 
(३) प्रायोजक सींस्थिाींकडून सिर र्ाहतकू बे्े र् रस्ता िभुाजकाींची रे्ळोरे्ळी 
िरुुस्ती र् नतुनीकरण करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

ठाणे महानगरपाललिा क्षे्ातील मुांब्रा, िागळे इस्टेट येर्थील रस्ता 
रुां दीिरणात बाधधत झालेल्या लोिाांच ेपुनिासन िरण्याबाबत 

  

(२०) *  १३५९४४   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.िगन भजुबळ (येिला), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.सरेुश लाड (िजात), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठ ाणे महानगरपाशलका ्षणेत्रातील मुींब्रा येथिील रस्ता रुीं िीकरणात बाधित 
झालेल्या लोकाींचे त्तर्रीत पनुर्वसन न केल्यास तीव्र आींिोलन करण्याचा इशारा 
लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री, आयकु्त, ठ ाणे महानगरपाशलका याींना दिनाींक 
२४ डडसेंबर, २०१८ रोजी तसेच र्ारींर्ार दिलेला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाधिताींच े पनुर्वसन झाल्याशशर्ाय बाींिकामे न तोडण्याच े
मा.न्यायालयाचे आिेश असताींनाही माचव, २०१९ मध्ये र्ागळे इस््े् कामगार 
हॉस्पी्ल रस्त्तयालगत र् इतर दठ काणी रस्ता रुीं िीकरणामध्ये रदहर्ाशाींची घरे 
पाडलेली असनु बाधिताींच ेपनुर्वसन न करताच अनेकाींना बेघर केलेले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले र् त्तयानसुार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे 
तसेच मुींब्रा र् महानगरपाशलका ्षणते्रातील बाधिताींच्या समस्या सोडवर्ण्यासाठ ी 
आर्श्यक उपाययोजना करण्यासींिभावत आतापयांत कोणता पाठ परुार्ा करण्यात 
आला र्ा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, असे ननर्िेन प्राप्त झाले आहे. 
(२) ठ ाणे महानगरपाशलकेने खालील मादहती उपलब्ि केली आहे :- 
• र्ागळे इस््े् येथिे रस्ता रुीं िकरणाच्यारे्ळी बाधित वर्कास आराखडयानसुार 
र्ागळे इस््े् त ेमराठ ा हॉ्ेल येथिील रस्ता रुीं िीकरणाच्या मोदहमेत बाधित 
१८८ सींरचनापकैी २३ बाधिताींची पयावयी व्यर्स्थिा केली आहे. उर्वररत बाधिताींच े
पात्रता तपासनू पनुर्वसनाची प्रकक्रया ठ ाणे महानगरपाशलका स्तरार्र सरुु आहे. 
• र्ागळे इस््े् रस्ता क्र.१६ मिील रस्ता रुीं िीकरणात बाधित १९ सींरचना 
बाबत पात्रता तपासनू पनुर्वसनाची प्रकक्रया सरुु असल्याचे ठ ाणे 
महानगरपाशलकेने कळवर्ले आहे. 
• बाधिताींच ेपनुर्वसन बी.एस.य.ुपी. या योजनेंतगवत करण्यात येत.े  
(३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

नागपूर शहरातील मेड्रिदटना हॉस्पीटलच ेसांचालिाांनी राजीि गाांधी 
जीिनदायी योजनेतांगात िेलेला अपहार 

(२१) *  १३९९०९   श्री.सधुािर देशमुे  (नागपरू पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरातील सेंरल बाजार रोड येथिील मेडिद्ना हॉस्पी्लच े
सींचालक र् त्तयाींच्या सहका-याींनी राजीर् गाींिी जीर्निायी योजनेंतगवत चार 
को्ी रूपयाींचा गरैव्यर्हार केल्याचे माहे जानेर्ारी, २०१९ च्या शरे््च्या 
आठ र्डयात र्ा त्तयािरम्यान ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणाची तक्रार हॉस्पी्लच े आधथिवक सल्लागार याींनी 
आधथिवक गनु्हे शाखेकड ेमाहे जुल,ै २०१८ मध्ये र्ा त्तयािरम्यान केली असता 
त्तयाींनी त्तयार्ेळी या प्रकरणार्र कोणतीही कायिेशीर कारर्ाई केलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हॉस्पी्लचे सींचालक र् त्तयाींच े सहकारी राजीर् गाींिी 
जीर्निायी योजनेची आधथिवक र्सलुी अर्िै पध्ितीने रुग्णाींच्या कु्ूींबबयाींकडुन 
कररत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर गरैकाराभाराची उच्चस्तरीय चौकशी केली आहे काय, 
त्तयात काय आढळून आले र् तद्नसुार मेडिद्ना हॉस्पी्लच े सींचालक र् 
त्तयाींच्या सहका-याींर्र शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) जुल,ै २०१८ मध्ये आधथिवक गनु्हे शाखेकड े याबाबत तक्रार प्राप्त झाली 
होती. आधथिवक गनु्हे शाखा याप्रकरणाची चौकशी करीत होती. 
(३) र् (४) शसताबडी पोलीस स््ेशन नागपरू शहर येथिे दिनाींक २० जानेर्ारी, 
२०१९ रोजी अपराि क्रमाींक १९/२०१९ भा.ि.वर्. कलम ४२०, ४०६, ४६५, ४६७, 
४६८, ४७१, १२०ब, ३४ अन्र्ये एका आरोपीवर्रुध्ि गनु्हा िाखल करण्यात 
आला आहे. गनु्हा तपासार्र आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

मुांबईमधील वििोळी (पुिा) िन्नमिार नगर, टागोर नगर  
येर्थील म्हाडा िसाहतीांचा पुनविािास िरण्याबाबत 

  

(२२) *  १३८३७८   श्री.सनुनल राऊत (वििोळी) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईमिील वर्क्रोळी (परु्व) कन्नमर्ार नगर, ्ागोर नगर येथिील म्हाडा  
र्साहतीमिील इमारती या ५० त े६० र्षावपरू्ीच्या असनू सध्या या इमारती 
िोकािायक जस्थितीत असनू या र्साहतीमिील इमारतीींच्या पनुवर्वकासाचा 
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प्रश्न गींभीर झाला असल्याने म्हाडामाफव त या र्साहतीचा एकबत्रत (बीडीडी 
चाळीींच्या ितीर्र) पनुवर्वकास प्रकल्प राबर्नू सिर प्रकल्पात ससुज्य र् 
अद्ययार्त अस ेरूग्णालय, व्यायाम शाळा, उद्यान, मीनी धथिए्र, सभागहृ 
आणण  शाळा इत्तयािी सवुर्िा परुवर्ण्याची मागणी स्थिाननक लोकप्रनतननिीींनी 
दिनाींक २५ माचव, २०१९ रोजी र्ा त्तया समुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकबत्रत पनुवर्वकास प्रकल्प राबवर्ण्याबाबत शासनाने कोणता 
ननणवय घेतला र् घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) इमारतीचे पनुववर्कास करण्याकरीता सींबींधित इमारतीचे सींस्थिकेडून सींमती 
पत्र प्राप्त होणे आर्श्यक आहे. सिर सींमतीपत्र प्राप्त झाल्यास प्रस्तावर्त 
इमारतीींचे पनुवर्वकासाचे काम हाती घेणे शक्य होईल असे म्हाडाने त्तयाींच्या 
अहर्ालात नमिू केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

तळोजा (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) औद्योधगि िसाहतीतील 
िारेान्याांमध्ये िाम िररत असलेल्या िामगाराांच्या  
सुरक्षक्षततेसाठी प्रनतबांधात्मि उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(२३) *  १३५०६५   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातेळिर (िाांददिली पिूा), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तळोजा (ता.पनर्ेल, जज.रायगड) औद्योधगक र्साहतीतील कारखान्याींमध्ये 
काम कररत असलेल्या कामगाराींच्या सरुक्ष्षणततसेाठ ी प्रभार्ी यींत्रणा तसेच 
प्रनतबींिात्तमक उपाययोजना उभारण्याकड ेकारखानिाराींच ेिलुव्षण होत असल्याच े
माहे म,े २०१९ मध्ये र्ा त्तयािरम्यान ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, प्रभार्ी प्रनतबींिात्तमक उपाययोजना नसल्यामळेु सन २०१५-
२०१६, २०१६-२०१७, २०१७-२०१८ या र्षावत कारखान्याींमध्ये स्फो् होर्नू, 
आग लागनू र् र्ाय ुगळतीच्या वर्वर्ि िघुव् नाींमध्ये ककती कामगार मतृ्तयमुखुी 
पडले असनू ककती गींभीर जखमी अथिर्ा ककरकोळ जखमी झाले आहेत, 
(३) असल्यास, सींबींधित वर्भागाच्या िलुव्षणपणामळेुच कारखानिाराींनी 
कामगाराींच्या सरु्षणेसाठ ी उपाययोजना न केल्यामळेु कामगार मतृ्तयमूखुी अथिर्ा 
गींभीर जखमी होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कामगाराींच्या 
सरुक्ष्षणततचे्या दृष्ीने प्रनतबींिात्तमक उपाययोजना करण्याबाबत तसेच याकड े
िलुव्षण करणा-या सींबींधित अधिका-याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. सांजय िुटे : (१) र् (२) सन २०१५ त े २०१८ या कालार्िीत - १९ 
कारखान्याींत आग लागण्याच्या घ्नाींमध्ये - १२ कामगार मतृ र् ५ कामगार 
जखमी झाल,े ३ कारखान्याींमध्ये स्फो्ाींच्या घ्नाींमध्ये - ४ कामगार जखमी 
झाल,े र् १६ कारखान्याींतील इतर िघुव् नाींमध्ये - १८ कामगार मतृ र् १ 
कामगार जखमी झाला. तसेच या कालार्िीत र्ाय ुगळतीची घ्ना घडलेली 
नाही. 
(३) (४) र् (५) र्रील सर्व प्रकरणाींची चौकशी करण्यात आलेली असनू गींभीर 
ननयमभींग आढळलले्या प्रकरणाींमध्ये कारखान्याींच्या व्यर्स्थिापनावर्रुद्ध ख्ल े
िाखल केले आहेत. तसेच कमी गींभीर प्रकरणाींमध्ये सरु्षणा उपाययोजनाींची 
पतूवता करुन घेऊन कारखानिाराींना र् व्यर्स्थिापकाींना ताकीि िेण्यात आली 
आहे. प्रनतबींिात्तमक उपाययोजना करण्यात अधिका-याींकडून िलुव्षण झालेले 
नाही. त्तयामळेु या प्रकरणी वर्लींब झालेला नाही, 

 
----------------- 
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मार्थाडी िामगार पतसांस्रे्थला िामगाराांच ेिजााच ेहप्ते त्याांच्या 

पगारातून िजा िरण्यास मनाई िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२४) *  १३९८३५   श्री.नसीम ेान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), 
श्री.अलमत विलासराि देशमुे  (लातरू शहर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरूी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माथिाडी कामगाराींच्या आधथिवक गरजा भागवर्ण्यासाठ ी माथिाडी सहकारी 
पतसींस्थिा स्थिापन करण्यात आली असनू, माथिाडी कामगाराींना लागणारी कज े
या सींस्थिाींमिून दिल्यानींतर त्तयाचे हप्त ेमाथिाडी बोडावच्या सहमतीने गत ५० 
र्षावपासनू त्तयाींच्या रे्तनातनू कापनू घेतले जात होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माथिाडी कामगार पतसींस्थिेला माथिाडी कामगाराींच ेकजावचे हप्त े
रे्तनातनू कापण्यास शासनाने दिनाींक ५ माचव, २०१९ रोजीच्या शासन 
ननणवयाद्र्ारे मनाई केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या या ननणवयामळेु माथिाडी कामगाराींसह सींबींधित 
पतसींस्थिा, मध्यर्ती जजल्हा बँका, अडचणीत येणार असनू यापढेु माथिाडी 
कामगाराींना पतसींस्थिकेडून कजव शमळणार नसल्यामळेु कामगार आधथिवक 
अडचणीत सापडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त शासन ननणवयाच्या वर्रोिात माथिाडी कामगार 
सींघ्नाींनी राज्यव्यापी बींि आींिोलन करण्याचा इशारा दिला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधिक चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले र् त्तयानसुार उपरोक्त शासन ननणवय रद्द 
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. सांजय िुटे : (१) राज्यातील ३६ माथिाडी मींडळाींपकैी २२ माथिाडी 
मींडळाच्या कामगाराींच्या माशसक पगारातनू पतसींस्थिाकड ेकपातीच्या रकमेचा 
भरणा करार्ा अशा प्रकारे मागणी पत्र मागील अनेक र्षावपासनू वर्वर्ि 
पतसींस्थिाकडून होत होत े र् या पध्ितीने माथिाडी कामगाराींच्या पगारातनू 
मोठ या प्रमाणार्र कपात करुन रकमा पतसींस्थिाना मींडळाकडून  िेण्यात येत 
होत्तया, हे खरे आहे. 
(२) मींडळाकडून  करण्यात येत असलेली कपात कायिा र् ननयमानसुार योग्य 
आहे अथिर्ा कस े याबाबत राज्याच्या वर्िी र् न्याय वर्भागाकड े माधगतले 
असता, महाराषर माथिाडी हमाल र् इतर श्रमजीर्ी कामगार (नोकरीच े
ननयमन र् कल्याण) अधिननयम, १९६९ मिील तरतिुीनसुार माथिाडी मींडळे 
ही मालक ककीं र्ा मळु मालक या सींज्ञेत मोडत नसल्यामळेु माथिाडी 
मींडळामाफव त माथिाडी कामगाराींच्या रे्तनातनू कजावची अथिर्ा कजावच्या 
हप्त्तयाची कपात न करण्याबाबतचा सल्ला त्तयाींनी दिला. त्तयानसुार शासन 
ननणवय दि.०५.०३.२०१९ रोजी ननगवशमत करण्यात आलेला आहे. 
(३) अशा आशयाच्या तक्रारी माथिाडी कामगार सींघ्नाींकडून प्राप्त झालले्या 
आहेत. 
(४) याबाबत माथिाडी कामगार सींघ्नाींची ननर्िने प्राप्त झालेली आहेत. 
(५)  माथिाडी मींडळाच्या कामकाजाबाबत शासनामाफव त एक सिस्यीस सशमती 
स्थिापन करुन चौकशी केली असता, तसेच शासनाच्या अस ेननिशवनास आले 
की, माथिाडी कामगाराींना दिलेल्या कजावच्या रकमाींचा तपशील, व्याजाचा िर, 
तारणाींची मादहती, कजावसाठ ीची पात्रता, त्तयाबाबतची मयाविा, हमी तसेच 
कजावच्या परतफेडीचा कालार्िी र् व्याजाचा िर ही मलूभतू मादहतीिेखील 
कोणत्तयाही मींडळास कोणत्तयाही पतसींस्थिेकडून उपलब्ि करुन िेण्यात आलेली 
नाही. त्तयामळेु कोणत्तयाही मादहतीशशर्ाय र् अधिकार नसताना करण्यात येत 
असलेली बेकायिेशीर कपात थिाींबवर्ण्याचा ननणवय वर्िी र् न्याय वर्भागाच्या 
सल्ल्याने शासनाने दि.०५.०३.२०१९ रोजी घेतला आहे. दि.०५.०३.२०१९ 
रोजीच्या शासन ननणवयावर्रुध्ि काही पतसींस्थिाींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
येथिे याधचका िाखल केल्या असनू सद्यजस्थितीत हे प्रकरण न्यायप्रवर्षठ  आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
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पुणे बी.आर.टी.मागा-सातारा रस्त्यािरील रस्त्याच्या 
िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(२५) *  १३५६५३   श्री.लभमराि तापिीर (ेडििासला) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु बी.आर.्ी.मागव-सातारा रस्त्तयार्रील रस्त्तयाच्या कामात अनेक त्रु् ी 
असनू बहुताींश कामे ही अपणूव आणण ननकृष् िजावची झाली असल्याचे माहे 
माचव, २०१९ मध्ये र्ा त्तया िरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरच्या कोट्यर्िीींच्या खचावच्या ननकृष् कामाींची चौकशी 
सर्व स्तरार्रून लोकप्रनतननिी, सामाजजक सींस्थिाींकडून होत असताींना 
अद्यापही सींबींधित प्रशासनाकडून कोणतीही कायवर्ाही झाली नसल्याचेही 
ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठ काणच्या कामाींसाठ ी महानगरपाशलकेकडून अनकु्रमे 
१०८ को्ी, १८ को्ी आणण २२ को्ी रुपयाींची तरतिू उपलब्ि केली असनू 
पिपथि, बसथिाींबे यासह वर्वर्ि वर्कासकाम े करण्याच्या कामाींमध्ये सींबींधित 
कामाचे ठे केिार आणण कन्सल ी्ं्, अधिकारी याींच्या माध्यमातनू सींगनमताने 
गरैव्यर्हार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधित प्रशासनाच्या र्तीने कोणतीही 
कायवर्ाही होत नसल्याने शासनाकडून कोणती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र् (२) पणेु-सातारा बीआर्ी रस्ता र् सायकल रॅक 
वर्कशसत करणे या कामाींच्या चौकशीबाबत िै.महाराषर ्ाईम्स या 
र्तृ्ततपत्रामध्ये बातमी आलेली असनू स्थिाननक नगरसेर्क तसेच स्थिाननक 
वर्िानसभा सिस्याींनी पत्र ेदिलेली होती, हे खरे आहे. 
     सिर कामाची र् बाींिकाम सादहत्तयाची गणुर्त्तता तपासण्यासाठ ी खालील 
उपाययोजना करत असल्याचे पणेु महानगरपाशलकेने कळवर्ले आहे : 
• मे.पेव्ह्ेक कन्सल््न्् या तज्ञ सल्लागार कीं पनीमाफव त सिर कामाच्या 
गणुर्त्ततचेी तपासणी करण्यात येत.े 
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• तसेच ननवर्िा अ्ी शतींनसुार १० % कामाच्या िजावची र् बाींिकाम 
सादहत्तयाची तपासणी त्रयस्थि प्रयोगशाळेमाफव त करण्यात येत.े 
• त्रयस्थि प्रयोगशाळेच्या अहर्ालानसुार बाींिकाम सादहत्तय र् प्रत्तय्षण कामाची 
गणुर्त्तता योग्य असल्याच े ननजश्चत केले आहे, असे पणेु महानगरपाशलकेने 
कळवर्ले आहे. 
• प्रत्तय्षण कामाच्या जागेर्र गणुर्त्तता तपासणी लॅबोरे्री उभारण्यात आलेली 
असनू त्तयाद्र्ारे कॉ ींकक्र्ची ्षणमता, इतर बाींिकाम सादहत्तयाची ्षणमता 
तपासण्याचे काम तज्ञ सल्लागार कीं पनीमाफव त करण्यात येत.े 
• कामाच्या िजावबाबत खात्री केल्यानींतरच सींबींधित कीं त्रा्िाराींना बबल अिा 
करण्यात येत.े 
(३) • प्रस्ततु प्रकल्पाकरीता ननवर्िा क्र.२६५-२०१६ करीता रु.७४.५४ को्ी 
इतक्या रकमेच्या परू्वगणन पत्रकातील कामाकरीता ठे केिारास दि.०२.०१.२०१७ 
रोजी कामाचे कायाविेश िेण्यात आले आहेत. 
• जागेर्रील काम पणूव झाल्यानींतर रू.२८.९९ को्ीच्या र्ाढीर् कामाींसाठ ी 
ननवर्िा प्रक्रीया पणूव करून दि.०८.०३.२०१९ रोजी कामाचे कायाविेश िेण्यात 
आले आहे. 
• ननवर्िा अ्ी शतींनसुार बाींिकाम सादहत्तय र् प्रत्तय्षण कामाचा िजाव याींची 
तपासणी करुनच ठे केिारास बबल अिा करण्यात येत.े 
• तसेच या प्रकल्पाचे सेफ््ी ऑडी् आय.आय.्ी. पर्ई याींच्याकडून 
करण्याकरीता पणेु महानगरपाशलकेकडून कायवर्ाही सरुु आहे, असे पणेु 
महानगरपाशलकेने कळवर्ले आहे. 
(४) या प्रकरणी स्थिाननक वर्िानसभा सिस्याींनी शासनास दिलेल्या पत्राच्या 
अनषुींगाने तपासणी करुन दि.०८.०१.२०१८ च्या शासन पत्रान्र्ये वर्वर्ि 
वर्कास कामाींच्या तसेच पणेु-सातारा रस्त्तयाच्या पनुबाांिणीबाबतच्या प्रकरणी 
पणेु महानगरपाशलकेस मागविशवक सचूना दिलेल्या असनू त्तया अनषुींगाने 
ि्षणता घेण्याबाबत कळवर्ल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
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सोलापूर शहराला चार ददिसाआड पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 
  

(२६) *  १४१५७७   िुमारी प्रणणती लश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू येथिील उजनी िरण आणण ्ाकळी बींिा-यात परेुसा पाणीसाठ ा 
असतानाही सोलापरू शहराला चार दिर्साआड पाणीपरुर्ठ ा होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उन्हाळ्यामळेु पाण्याची मागणी र्ाढली असनू अप-ुया पाणी 
परुर्ठ यामळेु नागररक त्रस्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर वर्स्कळीत पाणीपरुर्ठ याचा ननषिे करण्यासाठ ी 
लोकप्रनतननिीींनी सींबींधित महानगरपाशलकेसमोर ननिशवनेही केली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींिभावत शासनाने चौकशी करुन सरुळीत पाणीपरुर्ठ ा 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) • सोलापरू शहराची सध्याची लोकसींख्या ११ ल्षण 
इतकी असनू सध्या शहराची पाण्याची गरज प्रनतदिन १८० एमएलडी इतकी 
आहे. 
• शहरास एकरुख तलार्, भीमा निी (्ाकळी) र् उजनी जलाशय या ३ 
उद्भर्ार्रुन पाणी परुर्ठ ा होतो. 
• यापकैी एकरुख तलार्ातील पाणीसाठ ा नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये सींपल्याने 
तथेिून शहरास होणारा पाणी परुर्ठ ा बींि होऊन एकूण पाणी परुर्ठ्यात घ् 
झाली आहे. 
• त्तयाचबरोबर भीमा निी (्ाकळी) र् उजनी जलाशय या उद्भर्ातील 
पाणीसाठ्यातही घ् झाल्याने तसेच सिरच्या योजना जुन्या झाल्याने र् त्तया 
पणूव ्षणमतनेे चाल ूशकत नसल्याने दिनाींक १० एवप्रल, २०१९ पासनू शहराला 
चार दिर्साआड पाणी परुर्ठ ा करण्यात येत आहे, हे खरे आहे. 
(२) उन्हाळ्यामध्ये पाण्याच्या जािा मागणीमळेु नागररकाींना काही प्रमाणात 
वपण्याच्या पाण्यासाठ ी त्रास होत होता, ही र्स्तजुस्थिती आहे. 
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(३) या सींिभावत महानगरपाशलकेच्या काही सिस्याींनी मे, २०१८ मध्ये 
महानगरपाशलकेसमोर ननिशवने केली होती. मात्र त्तयानींतर आतापयांत 
वर्स्कळीत पाणी परुर्ठ्याच्या अनषुींगाने कोणतीही ननिशवने 
लोकप्रनतननिीींकडून महानगरपाशलकेसमोर करण्यात आलेली नाहीत, असे 
सोलापरू महानगरपाशलका याींनी कळवर्ले आहे.  
(४) • सोलापरू शहरास पाणी परुर्ठ ा करणाऱ्या एकरुख तलार्, भीमा निी 
(्ाकळी) या योजनाींच ेपनुजीर्न करण्याच्या अनषुींगाने कें द्र शासन परुस्कृत 
अमतृ अशभयानाींतगवत रुपये ७१.६४ को्ी ककींमतीची कामे प्रगतीपथिार्र असनू 
माहे सप् े्ंबर, २०१९ अखेर पणूव होणे अपेक्ष्षणत आहे. 
• या व्यनतररक्त सोलापरू शहरास भवर्षयातील १५ र्षावची गरज वर्चारात 
घेऊन शहरास उजनी जलाशयातनू ११० एमएलडी र्ाढीर् पाणी परुर्ठ ा 
करण्याची रुपये ४६०.७३ को्ी ककींमतीची योजना स्मा व् शस्ी अशभयानाींतगवत 
राबवर्ण्यात येत आहे. यासींिभावत सोलापरू शस्ी डवे्हलपमें् कापोरेशन 
शलशम्ेड, सोलापरू याींचेकडून ननवर्िा प्रकक्रया राबवर्ण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

निी मुांबईच्या पाणी पुरिठ्यािररता पाताळगांगा नदीच ेपाणी मोरबे 
धरणामध्ये टािण्यासाठीचा प्रस्तावित प्रिल्प 

  

(२७) *  १३६३१९   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नर्ी मुींबई शहराला पाणी शमळारे् याकररता पाताळगींगा निीतनू पाणी 
उचलनू त ेमोरबे िरणामध्ये ्ाकण्यासाठ ीचा प्रकल्प प्रस्तावर्त केला असनू 
तो आयआय्ीकड े व्यर्हायवता तपासणीकररता माहे माचव, २०१९ मध्ये र्ा 
त्तयािरम्यान पाठ वर्ण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाच्या व्यर्हायवता तपासणीचा अहर्ाल शासनास 
सािर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकल्प कायावजन्र्त करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे तसेच केव्हापासनू सिर प्रकल्प कायावजन्र्त करण्यात 
येणार आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) र् (३) • पार्साळ्यात पाताळगींगा निीतनू 
पाणी उपसा करून मोरबे िरणामध्ये ्ाकण्याचे नर्ी मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या वर्चारािीन आहे. 
• त्तयाअनषुींगाने पार्साळा कालार्िीत पाताळगींगा निीतनु ५०० ि.ल.ली. 
प्रनतदिनी पयांत (पदहला ्प्पा) र् ७०० ि.ल.ली. प्रनतदिनी पयांत (िसुरा ्प्पा) 
पाणी उपसा करण्यासाठ ी पायाभतू सवुर्िाींची उभारणी करणे या कामाबाबतचा 
Feasibility Report बनवर्ण्यासाठ ी आर्श्यक त े शलु्क कळवर्ण्याच े
आयआय्ी मुींबई याींना दि.०५.०२.२०१९ च्या पत्रान्र्ये नर्ी मुींबई 
महानगरपाशलकेने वर्नींती केली आहे. 
• आयआय्ी मुींबई याींनी दि. ०२.०४.२०१९ च्या पत्रान्र्ये नर्ी मुींबई 
महानगरपाशलकेकडून तयार करण्यात येणाऱ्या Feasibility Report ची 
तपासणी करण्याचे शलु्क कळवर्ले आहे. 
• यानींतर प्रकल्प अहर्ाल तयार करण्यासाठ ी प्रकल्प सल्लागाराची नेमणकू 
करण्यात येईल, असे नर्ी मुींबई महानगरपाशलकेने कळवर्ले आहे. 

----------------- 
  

बेलापूर (निी मुांबई) येर्थील मरीना प्रिल्पास विलांब होत असल्याबाबत 
 

(२८) *  १४०६४७   श्रीमती मांदा म्हा् े(बेलापरू) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मरीना प्रकल्प नर्ी मुींबई सीबीडी बेलापरू येथिे उभारण्यात 
येणार असनू शसडको प्रशासनाच्या ठ रार्ानसुार दिनाींक २ जून, २०१७ रोजी र्ा 
त्तया िरम्यान त्तयास मींजुरी िेण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापपयांत सिर कामास सरुुर्ात करण्यात आलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकल्प वर्कशसत करण्याची जबाबिारी शसडको प्रशासन 
र् मेरी्ाइम बोडावची असतानाही सिर कामास वर्लींब होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकल्प लर्करात लर्कर पणूव करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) र् (४) खाजगी वर्कासकाकडून प्रकल्प राबवर्ण्यासाठ ी महाराषर 
मेरी्ाईम बोडावकडून ननवर्िा प्रकक्रया पणूव केली आहे. ननवर्िा प्रकक्रयेअींती 
मे.स्र्जस्तक इन्रा-लॉजजक प्रा.शल., मे.ओशशयन ब्ल्य ूबो्ीींग प्रा.शल. आणण मे. 
हरेश्र्र इन्रास्रक्चर प्रा.शल. याींच्या कन्सॉशशवयमची ननवर्िाकार म्हणून ननर्ड 
करण्यात आली असनू त्तयाींना दिनाींक २.११.२०१७ च्या पत्रान्र्ये ले्र ऑफ 
अर्ाडव िेण्यात आलेले आहे. पयावर्रण वर्षयक िाखल अद्याप प्राप्त झाललेा 
नसल्याने प्रकल्पास वर्लींब होत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
 

माहीम (मुांबई) येर्थील िान्देिाली चाळ, िाांजे िाडी या म्हाडाने  
सांपाददत िेलेल्या इमारतीांच्या पुनविािासाबाबत 

(२९) *  १३८३००   श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहीम (मुींबई) येथिील कान्िेर्ाली चाळ, र्ाींजे र्ाडी ही इमारत समुारे तीस 
र्षाांपरू्ी पनुवर्वकासासाठ ी म्हाडाने ताब्यात घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमारत जमीनिोस्त करून बराच कालार्िी होऊनही 
पनुवर्वकासाची सरुर्ात न झाल्याने रदहर्ाशाींमध्ये शभतीचे र्ातार्रण ननमावण 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर इमारतीच्या पनुवर्वकासाकररता शासनाने कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) सिरची इमारत जमीनिोस्त करण्यात आलेली आहे. परींत,ु उक्त 
भखूींड हा महानगरपाशलकेच्या वर्कास आराखडयातील रस्ता रुीं िीकरणासाठ ी 
(DP Road Widening) राखून ठे र्लेल्या जागेने बािीत होत असल्यामळेु 
तसेच सिर भखूींड अरुीं ि असल्यामळेु, सिर इमारतीची पनुबाांिणी करणे शक्य 
होत नसल्याचे म्हाडाने कळवर्ले आहे. अशा उपकरप्राप्त इमारतीमिील 
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भाडकेरु/रदहर्ाशी याींना बहृतसचुीर्र गाळा वर्तरीत करण्यात येतो. त्तयासाठ ी 
सींबींधित भाडकेरु/रदहर्ाशी याींनी मुींबई इमारत िरुुस्ती र् पनुरवचना मींडळाकड े
ररतसर अजव सािर केल्यानींतर, सिर भाडकेरु/रदहर्ाशी पात्र असल्यास, त्तया 
भाडकेरु/रदहर्ाश्याींस मुींबई इमारत िरुुस्ती र् पनुरवचना मींडळाच्या प्रचशलत 
पध्ितीनसुार बहृतसचुीर्र गाळा वर्तरीत करण्यात येतो. सिर इमारतीचा 
स्र्तींत्रररत्तया पनुवर्वकास/पनुबाांिणी करणे शक्य नसल्यामळेु आजुबाजुच्या 
भखूींडार्रील इमारतीसह सामदुहकररत्तया पनुवर्वकास करण्यासाठ ी व्यर्हायवता/ 
शक्यता (Feasibility) पडताळणीसाठ ी म्हाडामाफव त र्ास्तवुर्शारि याींची 
नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
मुांबईतील विविध भागाांतील धोिादायि पुलाांची दरुुस्ती  

िरण्याचा महानगरपाललिेलेने घेतलेला ननणाय 
  

(३०) *  १३६६९२   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), श्रीमती ननमाला गावित 
(इगतपरूी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींिेरी (मुींबई) येथिील गोखले पलू िघुव् नेनींतर महानगरपाशलकेने मुींबईतील 
वर्वर्ि भागाींतील ९ िोकािायक पलुाींची िरुुस् ती करण्याचा ननणवय घेतला 
असल्याच े दिनाींक १८ माचव, २०१९ रोजी र्ा त्तयासमुारास ननिशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पलुाींच्या िरुुस्तीसाठ ी महानगरपाशलकेने समुारे ३२ को्ीींची 
तरतिू करुनही प्रशासन या पलुाींच्या िरुुस्तीबाबत वर्लींब करीत असल्यामळेु 
िघुव् नेचा िोका ननमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभावत शासनाने चौकशी करुन या िोकािायक पलुाींची 
तातडीने िरुुस्ती करण्यासोबतच या प्रकरणी वर्लींब करणा-या सींबींधित 
अधिकाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) र् (३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या 
सरे््षणणाअींती २९ पलू िोकािायक ठ रले होत.े 
     त्तयापकैी ३ पलुाींच्या पनुबाांिणीकररता कायाविेश िेण्यात आले असनू, ५ 
पलुाींच्या पनुबाांिणीकररता ननवर्िा मागवर्ण्यात आल्या आहेत. 
७ पलुाींच्या पनुबाांिणीचे प्रस्तार् महापाशलका स्थिायी सशमतीस मींजुरीकरीता 
सािर करण्यात आले आहेत.  
११ पलुाींचे पनुबाांिणीचे प्रस्तार् प्रािान्याने तयार करण्यात येत आहेत.  
     उर्वररत ३ पकैी १ पलुाची पनुबाांिणी मुींबई महानगर प्रिेश वर्कास 
प्राधिकरणामाफव त करण्यात येणार आहे र् २ पलुाींची र्ापराकरीता आर्श्यकता 
नसल्यामळेु त्तयाींची पनुबाांिणी करण्यात येणार नाही. 
     िोकािायक आढळलले्या २९ पलुाींपकैी आतापयांत ८ पलू ननषकाशसत 
करण्यात आले आहेत. पलुाींच्या िरुुस्तीसाठ ी महानगरपाशलकेच्या 
अथिवसींकल्पात आर्श्यक तरतिू उपलब्ि आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

मीरा भाईंदर महानगरपाललिा क्षे्ातील सांजय गाांधी राष्ट्रीय 
उद्यानाच्या सीमेलगत उभारलेल्या रेडीलमक्स िााँिीट प्लाांटबाबत 

  

(३१) *  १३६५३३   श्री.महेश चौघलेु (लभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मीरा भाईंिर महानगरपाशलका ्षणते्रातील गार्ाजर्ळील सींजय गाींिी राषरीय 
उद्यानाच्या सीमेलगत प्रिषुण ननमावण करणारे समुारे ८ रेडीशमक्स काँक्री् 
प्लाीं् (आरएमसी) उभारले असनू हे प्लाीं् शासनाच्या अ्ीशती च्या ननयमाच े
उल् लींघन करून सरुु असनू सिर प्रकल्पाींची परर्ानगी रद्द करण्याची मागणी 
स्थिाननक नागररकाींनी माहे माचव, २०१९ मध्ये र्ा त्तयािरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थिाननक लोकप्रनतननिी र् ग्रामस्थिाींनी र्ारींर्ार 
तक्रारी करून िेखील अद्याप कारर्ाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, कारर्ाई करण्यास वर्लींब करणाऱ्या अधिकाऱ्याींची चौकशी 
करुन ननलींबन करण्याबाबत कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) र् (३) शमरा-भाईंिर महानगरपाशलका ्षणेत्रातील 
सींजय गाींिी राषरीय उद्यानाचे शसमेलगत समुारे १०० मी. अींतरापलीकड ेना-
वर्कास, रदहर्ास र् औद्योधगक ्षणते्रात “महाराषर प्रिषुण ननयींत्रण मींडळ, 
ठ ाणे” याींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून ८ रेडीशमक्स काँक्री् प्लाी्ं ला 
(आर.एम.सी.) ११ मदहन्याच्या कालार्िीकरीता तात्तपरुत्तया स्र्रूपात परर्ानगी 
दिली, ही र्स्तजुस्थिती आहे. 
• स्थिाननक लोकप्रनतननिी र् स्थिाननक ग्रामस्थि याींचेकडून आर.एम.सी. 
प्लाीं्बद्दल प्राप्त तक्रारीस अनसुरून सिर आर.एम.सी. प्लाीं् सरुू ठे र्ारे् 
ककीं र्ा कसे याबाबत दि.२१.०६.२०१९ च्या पत्रान्र्ये “महाराषर प्रिषुण ननयींत्रण 
मींडळ, ठ ाणे” याींचे अशभप्राय मागवर्ण्यात आले आहेत. 
• महाराषर प्रिषुण ननयींत्रण मींडळ, ठ ाणे याींच्या प्राप्त होणाऱ्या 
अशभप्रायानसुार पढुील आर्श्यक ती कायवर्ाही करणार असल्याचे शमरा-भाईंिर 
महानगरपाशलकेने कळवर्ले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

औरांगाबाद श्जल््यातील अश्जांठा शहरास  
नगरपांचायतीचा दजाा देण्याबाबत 

  

(३२) *  १३५४६६   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.अश्जत पिार 
(बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) औरींगाबाि जजल््यातील अजजींठ ा हे जागनतक र्ारसा प्राप्त पयव् न स्थिळ 
असल्याने िेश-वर्िेशातनू मोठ्या सींख्येने पयव् क अजजींठ ा लेणी बघण्यासाठ ी 
येतात, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अजजींठ्याची लोकसींख्या जर्ळपास २५,००० च्या र्र असनू 
भौगोशलक, आधथिवक, सामाजजक, श्ैषणणणक, औद्योधगकदृषट्या अजजींठ ा शहर 
वर्कशसत असल्याने र् नगरपींचायत म्हणून घोवषत करण्यासाठ ी लागणाऱ्या 
ननकषात बसत असल्याने ग्रामपींचायत अजजींठ ाने तसा ठ रार् सन २०१७ र् 
२०१८ मध्ये सींमत करुन शासनाकड ेपाठ वर्ला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ठ रार्ाच्या अनषुींगाने अजजींठ ा शहराला नगरपींचायतीचा 
िजाव िेण्याबाबत पढेु कोणती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) अजजींठ ा ग्रामपींचायतीचे नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतर करण्याबाबतचा 
ठ रार् अजजींठ ा ग्रामपींचायतीने सींमत केला आहे, ही र्स्तजुस्थिती आहे. 
• तथिावप, महाराषर नगरपररषिा, नगरपींचायती र् औद्योधगक नगरी 
अधिननयम, १९६५ मिील तरतिूीींनसुार याबाबतचा आर्श्यक प्रस्तार् 
जजल्हाधिकाऱ्याींच्या शशफारशीसह शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

नागपूर शहरात रस्त्याांच्या डाांबरीिरणानांतरही १० हजार ८३८ ेड्ड े
आढळून आल्याबाबत 

  

(३३) *  १४२१७४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड 
पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनुनल 
िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपरू महानगरपाशलकेने गत चार र्षावत ५०० रस्त्तयाींचे डाींबरीकरण केले 
असनू अनेक भागातील रस्त्तयाच्या काँक्री्ीकरणाचे काम मोठ्या प्रमाणात सरुू 
असताींनासधु्िा हॉ्शमक्स वर्भागाने नागपरू शहरात दिनाींक १ एवप्रल, २०१८ 
त ेदिनाींक २१ फेब्ररु्ारी, २०१९ या कालार्िीमध्ये १० हजार ८३८ खडड ेशोिुन 
काढले असल्याची मादहती दिनाींक १ मे, २०१९ रोजी र्ा त्तयासमुारास 
ननिशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महानगरपाशलकेने शोिुन काढलेल्या खडडयाींची आकडरे्ारी 
शासकीय असनू या खडडयाींमळेु अनेक दठ काणी अपघात होत असल्याने 
ननरपराि लोकाींचा बळी जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासन खडडमेकु्त िोरण यधु्ि पातळीर्र राबवर्त 
असताींनासधु्िा नागपरू शहरात मोठ या प्रमाणात रस्त्तयार्र खडड े आढळून 
आल्याने हे खडड े बजुवर्ण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महानगरपाशलकेने,  दिनाींक ०१ एवप्रल, २०१८ त े
दिनाींक २१ फेब्ररु्ारी, २०१९ या कालार्िीमध्ये शहरातील महानगरपाशलकेच्या 
अखत्तयाररत असलेल्या रस्त्तयाींर्रील लहान र् मोठे  असे एकूण १०,८३८ खडड े
बजुवर्ण्याची कायवर्ाही केली आहे, ही र्स्तजुस्थिती आहे. 
(२) महानगरपाशलकेच्या अखत्तयाररत असलेल्या रस्त्तयाींर्रील खडडयाींमळेु 
अपघात झाल्याची घ्ना महानगरपाशलकेच्या ननिशवनास आलेली नाही. 
(३) र् (४) नागपरू महानगरपाशलकेच्या अखत्तयाररतील रस्त्तयाींर्रील खडड े
कायमस्र्रुपी बजुवर्ण्याच्या सींिभावत, नागपरू महानगरपाशलकेकडून 
ननयशमतपणे कायवर्ाही करण्यात येत असल्याचे, आयकु्त, नागपरू 
महानगरपाशलका याींच्या अहर्ालात नमिू करण्यात आले आहे. 

----------------- 
  

ठाणे येर्थील गहृननमााण सांस्रे्थच्या मलप्रकिया िें द्रामध्ये सफाई  
िरताना ३ िामगाराांचा गुदमरुन झालेला मतृ्यू 

  

(३४) *  १३९१२२   श्री.अलमत विलासराि देशमुे  (लातरू शहर), 
श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अब ूआजमी (मानेूदा लशिाजीनगर) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठ ाणे पररसरातील ढोकाळी नाका येथिील प्राइड प्रेशसडने्सी लक्झेररया या 
सोसाय्ीतील मलननस्सारण प्रकक्रया कें द्रातील ्ाक्याींच्या सफाईचा ठे का 
कीं त्रा्िार श्री.र्भैर् पा्ील याींना सोसाय्ीने दिला असता उक्त सफाईसाठ ी 
ठे केिाराने आठ  जणाींना दिनाींक १० मे, २०१९ रोजी िपुारच्या समुारास आणून 
सफाईचे काम सरुू केले असता मलननस्सारण ्ाकीत गिुमरून तीन 
कामगाराींचा मतृ्तय ू झाल्याचे दिनाींक ११ मे, २०१९ रोजी र्ा त्तयासमुारास 
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, ठ ाणे जजल््यामिील अशा प्रकारची आठ र्डयाभरातील ही 
िसुरी िघुव् ना आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधित ठे केिाराने कामगाराींच्या सरुक्ष्षणततबेाबत कोणतीच 
व्यर्स्थिा केली नव्हती, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून सींबींधिताींसह सोसाय्ीर्र 
कोणती करर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, तसेच मतृ कामगाराींच्या 
कु्ुींबबयाींना भरपाई िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     ढोकाळी पररसरातील प्राईड पे्रशसडने्सी लक्झेररया या गहृसींकुलनाचे 
मलप्रकक्रया कें द्रामध्ये दिनाींक १०.०५.२०१९ रोजी साफसफाई करताना ३ 
कामगाींराचा गिुमरून मतृ्तय ूझाला असल्याचे ठ ाणे महानगरपाशलकेने कळवर्ले 
आहे. 
(२) ठ ाणे शहर पोलीस आयकु्तालय हद्दीत अशा प्रकारची अन्य घ्ना घडली 
नसल्याचे गहृ वर्भागाने कळवर्ले आहे. 
(३) सींबींधित गहृ ननमावण सींस्थिेने महानगरपाशलकेस न कळवर्ता त्तयाींच े
स्तरार्र सफाई कामगाराींच्या जीवर्त सरुक्ष्षणततचेी काळजी न करता अथिर्ा 
सरु्षणा सहाय्य न िेता साफ-सफाईच ेकाम दिले असल्याने कापरुबार्डी पोलीस 
स््ेशन येथि ेसींबींधिताींवर्रुध्ि भा.िीं.वर्. कलम ३०४ (अ), ३४ सह प्रोव्हीबेशन 
ऑफ एम्लॉयमें् ॲज मॅन्यअुल स्कॅव्हेंजसव ॲन्ड ररहॅबबली्ेशन ॲक््, २०१३ 
चे कलम ७, ९ प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
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(४) या प्रकरणी मयत कामगाराींच्या र्ारसाींना भरपाई शमळण्याकरीता 
आयकु्त, कामगार न्यायालय, ठ ाणे याींनी कमवचारी भरपाई अधिननयम, १९२३ 
च्या कलम १० A अन्र्ये सोसाय्ी र् सबींधित एजन्सीला नो्ीस पाठ वर्ली 
असल्याचे कामगार वर्भागाने कळवर्ले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
 

माटुांगा (मुांबई) येर्थील बबग बाजारसह गोरेगाि पूििेडील धमाा 
प्रॉडक्शनच्या गोदामाला लागलेल्या आगीबाबत 

  

(३५) *  १३५४१९   अडॅ.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा्ुींगा (मुींबई) येथिील बबग बाजारसह गोरेगार् परेू्कडील िमाव 
प्रॉडक्शनच्या गोिामाला लागलेल्या आगीनींतर मुींबईतील अजग्नसरु्षणतबेाबत 
प्रश्नधचन्ह ननमावण झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्ा त्तयािरम्यान 
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रदहर्ासी आणण औद्योधगक दठ काणी घडत असलले्या 
घ्नाींतनू अजग्नसरु्षणेच्या ननयमाींकड े िलुव्षण होत असल्याचे ननिशवनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ठ ोस ननणवय घेऊन अजग्नसरु्षणा ननयमाींची 
अींमलबजार्णी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मा्ुींगा (पजश्चम) येथिील बबग बाजार र् गोरेगाींर् 
(परू्व) येथिील िमाव प्रोडक्शनच्या गोडाऊनची इमारत येथिे माहे एवप्रल, २०१९ 
मध्ये आगीची िघुव् ना घडली होती ही र्स्तजुस्थिती आहे.  
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(२) र् (३) वर्कास ननयींत्रण र् प्रोत्तसाहन ननयमार्ली, २०३४ मिील पररशशष् 
क्रमाींक १० अन्र्ये सरु्षणा वर्षयक सल्लागाराची नेमणुक करणे बींिनकारक 
असनू, त्तयाींची कतवव्ये र् जबाबिाऱ्या सधु्िा ननजश्चत करण्यात आल्या आहेत. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाशलका ्षणेत्रात अजग्नसरु्षणेच्या यींत्रणेची कठ ोरपणे 
अींमलबजार्णी करण्याकररता बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफव त अजग्नशमन 
कें द्रार्र स्र्तींत्र अजग्नसरु्षणा पालन क्षणाची स्थिापना करण्यात आली आहे. 
     एखाद्या दठ काणी आग प्रनतबींिक उपाययोजनाींचे उल्लींघन झाल्याचे 
आढळल्यास सींबींधित भोगर््ािारकास ककीं र्ा मालकास महाराषर 
अजग्नप्रनतबींिक र् जीर् सींर्षणक उपाययोजना अधिननयम २००६ च्या कलम ६ 
अन्र्ये आर्श्यक त्तया उपाययोजना हाती घेण्याबाबत ननिेश िेणारी नो्ीस 
बजार्ण्यात येत.े 
     भोगर््ािारक/मालकाने वर्दहत मिुतीत अजग्नवर्मोचन यींत्रणा 
कायावजन्र्त न केल्यास मिुत सींपल्यार्र त्तयाींचेवर्रुध्ि न्यायालयीन प्रकक्रया 
सरुु केली जात.े  
     आग प्रनतबींिक र् जीर् सींर्षणक उपाययोजनाींच्या अपयावप्ततमेळेु अशा 
जागेची ककीं र्ा नतच्या भागाची जस्थिती, त्तयातील व्यक्तीींना िोकािायक र्ा्त 
असेल तवे्हा, तथेिील लोकाींना बाहेर जाण्यास साींगनू/काढून सींबींधित इमारत, 
आस्थिापना इत्तयािी कलम ८(३) र् ननयम ११(१) नसुार सीलबींि करण्याची 
कारर्ाई करण्यात येत.े  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

----------------- 
  

मानोरा (श्ज.िालशम) येर्थील नगरपररषद क्षे्ातील प्रभाग िमाांि तीन 
ि चारमध्ये रस्त्याच ेबाांधिाम अत्यांत ननिृष्ट्ट दजााच ेझाल्याबाबत 

  

(३६) *  १४००२६   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानोरा (जज.र्ाशशम) येथिील नगरपररषि ्षणेत्रातील प्रभाग क्रमाींक तीन र् 
चारमध्ये पेव्हर ब्लॉकचे रस्ता बाींिकाम अत्तयींत ननकृष् िजावचे होत असनू 
शासनाच्या ननिीचा गरैव्यर्हार करणाऱ्या कीं त्रा्िार र् सींबींधित वर्भागाच्या 
अधिकाऱ्याींर्र कारर्ाई करण्याची मागणी नागररकाींनी लेखी ननरे्िनाद्र्ारे 
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मखु्याधिकारी, मानोरा नगरपररषि याींच्याकड े दिनाींक २ एवप्रल रोजी र्ा 
त्तयासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननरे्िनाच्या अनषुींगाने नगरपररषि मखु्याधिकारी, 
मानोरा याींनी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िोषी आढळून आलेल्याींर्र कोणती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा आशयाचे ननरे्िन मखु्याधिकारी, 
नगरपींचायत मानोरा याींना दिनाींक २ एवप्रल, २०१९ रोजी प्राप्त झाले आहे. 
(२) र् (३) नगरपींचायतीच्या प्रभाग क्रमाींक ३ र् ४ मिील कामे महाराषर 
सरु्णवजयींती नगरोत्तथिान योजना (जजल्हास्तर) या योजनेंतगवत र् सर्वसािारण 
रस्ता ननिी अींतगवत प्राप्त ननिीतनू करण्यात येत आहेत. 
• सिर कामे सरुु करण्यापरू्ी त्तयामध्ये र्ापरल्या जाणाऱ्या सादहत्तयाच्या 
गणुर्त्ततबेाबतची तपासणी शासकीय तींत्रननकेतन, र्ाशशम याींचेकडून करुन 
घेण्यात आली होती.  
• या कामाींचे त्रयस्थि सींस्थिकेडून ताींबत्रक लेखापरर्षणण (Third Party Audit) 
करुन घेण्याच्या हेतनेू शासकीय तींत्रननकेतन, र्ाशशम याींना दिनाींक १५ मे, 
२०१९ र् दिनाींक २२ मे, २०१९ रोजी कामाची तपासणी करण्यास कळवर्ण्यात 
आले आहे. 
• या कामाशी सींबींिीत कीं त्रा्िाराींना िेय रक्कमाींपकैी १०% रक्कम र् सरु्षणा 
ठे र् आणण अनामत रक्कम या रक्कमा लेखा परर्षणण अहर्ाल प्राप्त होईपयांत 
प्रिान न करण्याचा ननणवय नगरपींचायतीने घेतला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

गायमुे (ठाणे) चौपाटी ते िसोिा ब्रीजपयांत  
उन्नत मागा तयार िरण्याबाबत 

(३७) *  १३५९४६   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.िगन भजुबळ (येिला), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांदीप नाईि 
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(ऐरोली), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण) :   सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपिम) मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठ ाणे येथिील घोडबींिर रोडर्रील गायमखु जकात नाका पररसरातील 
अत्तयींत तीव्र र् िोकािायक र्ळणार्र र्ाहनाींचे अपघात होऊन जजर्ीत तथिा 
वर्त्ततहानी होत असल्याने गायमखु चौपा्ी त ेर्सोर्ा ब्रीज (फाऊीं ्न हॉ्ेल) 
पयांत उन्नत मागव तयार करण्यासाठ ी लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक २५ माचव, 
२०१९ रोजी र्ा त्तयासमुारास तसेच र्ारींर्ार आयकु्त, एमएमआरडीए तसेच 
प्रशासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले र् त्तयानसुार उन्नत मागावचे काम लर्करात लर्कर पणूव 
करण्याबाबत कोणता ननणवय घेतला र्ा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनार्थ लशांदे : (१) र् (२) मा.लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक २५.०३.२०१९ रोजी 
समुारास मा.आयकु्त, मुींबई महानगर प्रिेश वर्कास प्राधिकरण याींच्या 
कायावलयात मागणीपत्र दिले असल्याने त्तयाची प्रत महामींडळाकड े अद्याप 
प्राप्त झाली नाही. महाराषर शासनाने सिर प्रकल्पासाठ ी महाराषर राज्य रस्त े
वर्कास महामींडळास दिनाींक १३.०६.२०१७ अन्र्ये कायावन्र्यीन यींत्रणा म्हणून 
घोवषत केले आहे. 
     सिर उन्नत मागावच े काम मागी लार्ण्याकरीता कामाचा सवर्स्तर 
प्रकल्प अहर्ाल तयार करुन शासनास मान्यतसेाठ ी सािर करण्यात आला. 
दिनाींक १३.०६.२०१७ रोजी झालेल्या पायाभतू सवुर्िा सशमतीच्या बठै कीत रु. 
६६७.३७ को्ी अींिाजजत खचावस मींजूरी िेण्यात आली आहे. सिर प्रकल्पास 
लागणाऱ्या र्नखात्तयाच्या र् नॅशनल र्ाईल्ड लाईफ बोडवच्या मींजूरीसाठ ी 
प्रस्तार् सािर केलेले असनू प्रस्तार् मींजूरीसाठ ी पाठ परुार्ा चाल ूआहे. सिर 
मींजूरी प्राप्त झाल्यास प्रकल्पाचे काम त्तर्रीत हाती घेता येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

-----------------  
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गव्हाण (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) येर्थील सर महम्मद युसुफ रस्टची ८० 
एिर जलमन भूमीराज ग्रुपच्या सांचालिाांनी हडप िेल्याबाबत 

(३८) *  १३८४१६   श्री.सनुनल राऊत (वििोळी) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खु्ेगाींर् (ता.औसा, जज.लातरू) येथिून शतेकरी असल्याचा बोगस िाखला र् 
इतर बनार्् कागिपत्राच्या आिारे शासकीय कागिपत्रात फेरफार करून 
गव्हाण (ता.पनर्ेल, जज.रायगड) येथिील सर महम्मि यसुफु रस््ची ८० एकर 
जशमन भमूीराज ग्रपुच े सींचालक बाींिकाम वर्कासक श्री.भपुेंद्र शहा आणण 
महसलु वर्भागातील अधिकारी, कमवचारी याींच्या सींगनमताने हडप केल्याच्या 
तक्रारीच्या अनषुींगाने न्हार्ा-शरे्ा पोलीस ठ ाण्यात गनु्हा िाखल झाला 
असल्याची बाब दिनाींक ६ डडसेंबर, २०१८ रोजी र्ा त्तया समुारास ननिशवनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले आहे र् तद्नसुार शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे, 
(२) नर्ी मुींबई पोलीस आयकु्तालयातील न्हार्ाशरे्ा पोलीस ठ ाणे येथिे ग.ुर.न. 
१२४/२०१८ भा.ि.वर्. कलम ४२०, ४६५, ४६७,४६८, ४७१,१२०(ब), ३४, दिनाींक 
०३/१२/२०१८ अन्र्ये  ७ व्यक्तीींवर्रुध्ि गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
सिर गनु्हा तपासाधिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

----------------- 
  

शासनाच्या रॅश्न्झट ओररएन्टेड डवे्हलपमेंट धोरणामुळे मुांबई 
महानगरपाललिेच ेनुिसान होणार असल्याबाबत 

  

(३९) *  १३५१२४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम ेान 
(चाांददिली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), 
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श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड 
पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने मेरो प्रकल्पासह र्ाहतकू ननिी उभारण्यासाठ ी रॅजन्झ् 
ओररएन््ेड डवे्हलपमें् (्ीओडी) िोरणास माहे माचव, २०१६ मध्ये र्ा त्तया 
िरम्यान मान्यता दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर िोरणामळेु वप्रशमअम एफएसआयचे िर ननजश्चत 
करताना त ेननर्ासी बाींिकामासाठ ी रेडडरेकनरच्या ५० ्क्के तर व्यार्सानयक 
शमळकतीसाठ ी ६० ्क्के ननजश्चत केले असनू ्ीडीआरला चालना शमळार्ी 
याकररता वप्रशमयम एफएसआय वर्कत घेताना २५ ्क्के ्ीडीआरच्या 
र्ापरासाठ ी मभुा दिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाजारात सध्या ्ीडीआरचे िर हे रेडडरेकनरच्या िराच्या ४० 
त े४५ ्क्के असल्यामळेु त ेवप्रशमयम एफएसआयपे्षणा १० त े१५ ्क्के कमी 
आहे त्तयामळेु बाजारात ्ीडीआरचे माके् र्ाढून महानगरपाशलकेस आर्षणणे 
ताब्यात घेता येतील, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्ीडीआर २५ ्क्के र्ापरातील काही दहस्सा मरेोला रोख 
रकमेत महानगरपाशलकेकडून िेणे बींिनकारक केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, त्तयामळेु महानगरपाशलकेस काहीच फायिा शमळणार नसनू 
महानगरपाशलकेच्या सवुर्िाींर्र ताण पडणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधिक चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले र् त्तयानसुार महानगरपाशलकेच े नकुसान 
्ाळण्याच्या दृष्ीने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) त े (७) राज्यातील नागरी  र्ाहतकू  िोरणाचा 
मसिूा शासन सचूना दि. १/०६/२०१७ द्र्ारे प्रशसध्ि करण्यात आला असनू 
त्तयामध्ये राजन्झ् ओररएीं्ेड डवे्हलपमें्  (द्ओडी)  ला चालना िेण्याबाबत 
तरतिू प्रलींबबत आहे. 
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     शासन नगर वर्कास वर्भाग अधिसचूना दि. ०८/०५/२०१८ द्र्ारे 
बहृन्मुींबई वर्कास योजना-२०३४ सह वर्कास ननयींत्रण र् प्रोत्तसाहन 
ननयमार्ली-२०३४ ला शासनाने मान्यता दिली असनू सिर वर्कास योजना 
सह वर्कास ननयींत्रण र् प्रोत्तसाहन ननयमार्ली दि.०१/०९/२०१८ पासनू अींमलात 
आली आहे. 
     मींजूर वर्कास ननयींत्रण र् प्रोत्तसाहन ननयमार्ली-२०३४ मध्ये राजन्स् 
ओररएी्ं ेड डवे्हलपमें् (द्ओडी) सींबींिी  तरतिू करण्याबाबत वर्ननयम ३३(२३) 
मध्ये अींतभावर् करण्यात आला असनू राजन्स् ओररएीं्ेड डवे्हलपमें्साठ ी 
(द्ओडी) च्ई ्षणते्र ननिेशाींकासाठ ीचे ननयम, मास रान्सपो व् कॉरीडॉरला 
चालना िेण्यासाठ ीच्या इतर ननयमाींसह स्र्तींत्रररत्तया तयार केले जातील अस े
त्तयामध्ये नमिू आहे. तथिावप, अशी स्र्तींत्र ननयमार्ली अियाप तयार 
करण्यात आललेी नाही. सिर वर्ननयम ३३(२३) ची तरतिु लाग ूकेली नसनू 
तात्तपरुती स्थिधगत (abeyance) ठे र्ण्यात आली आहे.       

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्जतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायाभार), 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
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