
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि ११ माचच, २०२० / फाल्गनु २१, १९४१ (शिे) 
  
(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मा्ं ी 

(३) गहृननमाचण मा्ं ी 
(४) नगरवििास, सािचजननि बाांधिाम 

(सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५९ 
------------------------------------- 

  
शासिीय सेिेतून ननितृ्त झालेल्या अधधिारी ि िमचचाऱ याांची  

िां ्ाटी पध्दतीने पुनननचयुक्तत्या होत असल्याबाबत 
  

(१) * १२०४ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासकीय कायाालयातनू सेवाननवतृ्त झालेल्या अनेक अधिकारी व 
कमाचाऱ याींची कीं त्रा्ी पध्दतीने मोठ्या प्रमाणात पनुननायकु्तत्या केली जात 
असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० च्या पहहल्या आठवड्यात ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेवाननवतृ्त झालेल्या अधिकारी व कमाचाऱ याींच्या पनुननायकु्तत्या 
करण्यात येत असल्यामळेु शासनाने नवीन पद भरती बींद केलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्तत पनुननायकु्तत्या हदलेल्या अधिकारी व कमाचाऱ याींना पेन्शन 
व मानिन हदले जात असल्यामळेु राज्याच्या नतजोरीवर त्याचा भार पडत 
असनू राज्यात अनेक तरुण यवुक सशुशक्षित बेरोजगार होत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शासकीय कायाालयातील सदर पनुननायकु्तत्या बींद करुन रोजगार 
ननशमाती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) अशी बाब आढळून आली नाही. 
(२) शासन ननणाय, हदनाींक १७/१२/२०१६ अन्वये शासकीय/ननमशासकीय 
सेवाननवतृ्त अधिकारी/कमाचाऱयाींच्या सेवा करार पध्दतीने वववक्षित कामासाठी 
व कालाविीसाठी घेण्याची तरतदू करण्यात आली आहे. 
 प्रशासकीय ववभाग व त्याींच्या अधिनस्त कायाालये आवश्यकतनेसुार 
ववषयननहाय एमपॅनलमें् करुन सेवाननवतृ्त अधिकारी/कमाचारी याींच्या सेवा 
करार पध्दतीने उपलब्ि करुन घेऊ शकतात.  
 सदर ननयकु्तत्या ह्या ननयशमत मींजूर पदाींवर व ननयशमत 
कामकाजासाठी करण्यात येत नसल्याने नवीन पद भरती बींद करण्याचा प्रश्न 
उद् भवत नाही. ननयशमत मींजूर ररक्तत पदे सेवाप्रवेश ननयमानसुार ववहहत 
पध्दतीनेच भरण्यात येतात.  
(३) सेवाननवतृ्त अधिकारी/कमाचारी याींच्या सेवा घेतल्याने त् याींच्या अनभुवाचा 
फायदा होऊन वववक्षित कामे जसे पायाभतू सवुविा ननशमाती, योजनाींचे 
मलू्यमापन, नागरी सेवा, भसूींपादन व इतर कारणाींमळेु रखडलेले राषरीय 
महामागा, शस ींचन इत्यादी प्रकल्प तातडीने मागी लागणे, तसेच यातनू 
रोजगाराच्या सींिीही उपलब्ि होणे अपेक्षित आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई रान्द्स हाबचर प्रिल्पग्रसताांना नुिसान भरपाई ममळणेबाबत 
  

(२) * ४५९ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासनाने राबववलेल्या शशवडी-न्हावाशवेा येथील ‘मुींबई रान्स हाबार’ या 
प्रकल्पामध्ये बाधित झालेल्या नवी मुींबईतील ‘मरीआई सहकारी मच्छीमार 
सींस्थेच’े सभासद तसेच इतर गावातील अनेक प्रकल्पग्रस्त कोळी बाींिवाींना 
वगळून एमएमआरडीएने (M.M.R.D.A.) प्रकल्पग्रस्ताींचे चुकीच्या पध्दतीने 
सवेिण करून १२२६ अनधिकृत प्रकल्पग्रस्ताींची यादी तयार केल्याची बाब 
माहे जानेवारी, २०२० च्या प्रथम सप्ताहात ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने अधिकृत प्रकल्पग्रस्ताींना न्याय शमळवनू 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मरीआई मच्च्छमार सहकारी सींस्थेच्या मागणीच्या अनषुींगाने 
करण्यात आलेल्या सवेिणानसुार १२२६ मच्च्छमाराींनी प्राधिकरणाकड े सादर 
केलेल्या अजाांची छाननी करुन मरीआई सींस्थेच्या ६१ सभासद मच्च्छमाराींना 
नकुसान भरपाईसाठी पात्र ठरववण्यात आले असनू त्याींना नकुसान भरपाई 
देण्याची कायावाही प्राधिकरणाच्या स्तरावर सरुु आहे. मुींबई पारबींदर 
प्रकल्पामळेु बाधित होणाऱया आणण नकुसान भरपाईच्या पात्रतचेे ननकष पणूा 
करणाऱया सवा मच्च्छमार बाींिवाींना नकुसान भरपाई देण्याचे प्राधिकरणामाफा त 
ननयोच्जत आहे. 
 

----------------- 
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िफ परेड (मुांबई) येथील जाधिजी मेन्द्शन इमारतीच्या पुनविचिास 
प्रिल्पाच्या िामात अननयममतता झाल्याबाबत 

  

(३) * १७६ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६६४९ ला ददनाांि   
२६ जून, २०१९ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय गहृननमाचण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, कफ परेड येथील जािवजी मेन्शन इमारतीच्या पनुववाकास 
प्रकल्पात म्हाडा, गहृननमााण ववभाग व मुींबई महानगरपाशलका इमारत प्रस्ताव 
ववभाग याींच्याकडून ननयमाींचे उल्लींघन झाल्या प्रकरणी मा.सभापती, महाराषर 
वविानपररषद याींनी सदर इमारतीचे बाींिकाम थाींबववण्याचे ननदेश हदनाींक   
०१ जुल,ै २०१९ रोजी पावसाळी अधिवेशनात हदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी माहे जानेवारी, २०१८ पासनू सभागहृात ववववि 
सींसदीय आयिुाींमाफा त प्रश्न उपच्स्थत करण्यात आले आहे तसेच मा.सभापती 
याींच्या दालनात सींबींधित मींत्री महोदय व अधिकारी याींच्यात झालले्या 
बठैकीमध्ये सदर इमारतीच्या पनुववाकास प्रकल्पात अननयशमतता झाल्याच े
स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाशलकेने सदर पनुववाकासाच्या कामात अननयशमतता 
झाली नसल्यामळेु काम थाींबववण्याची कायावाही करता येऊ शकत नसल्याच े
नगरववकास ववभागास पत्राद्वारे कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जजतेंर आव्हाड : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. मा.सभापती, 
वविानपररषद याींच्या अध्यितखेाली हदनाींक २५/०१/२०१९ रोजी सदर प्रकरणी 
बठैक झाली. बठैकीतील प्राप्त इनतवतृ्तानसुार मा.सभापती, वविानपररषद 
महोदयाींनी हदलेले ननदेश गहृननमााण ववभागाच्या हदनाींक १२/०४/२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये नगरववकास ववभागाला कळववण्यात आले आहे. सन २०१९ 
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मिील पावसाळी अधिवेशनात उपच्स्थत करण्यात आलेल्या लिेविी सचूना 
क्र.७५१ मध्ये झालेल्या चचेदरम्यान तत्कालीन मा.मींत्री (गहृननमााण) याींनी 
वविानपररषदेमध्ये हदलेल्या आश्वासनाच्या अनषुींगाने गहृननमााण ववभागाच्या 
हदनाींक ०१/०७/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये कायावाही करण्याबाबत नगरववकास 
ववभागास कळववण्यात आललेे आहे.  
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने हदनाींक ३०/०९/२०१९ अन्वये 
नगरववकास ववभागास सदर प्रकरणी ननयमाींच ेउल्लींघन झाल ेनसल्याने काम 
थाींबववण्याची कायावाही करता येणार नाही, असे कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपामलिा क्षे्ातील २७ गािाांची  
सितां् नगरपररषद सथापन िरण्याबाबत 

  

(४) * १०४ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७७७२ ला ददनाांि १४ माचच, २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका िेत्रात समाववष् करण्यात आलले्या 
२७ गावाींची स्वतींत्र नगरपररषद करण्यात यावी या मागणीच्या अनषुींगाने 
काढण्यात आलेल्या अधिसचूनेस प्राप्त झालेल्या सचूना व हरकतीींबाबत सवा 
कारवाई माहे जुल,ै २०१८ अखेरपयांत पणूा करण्याबाबत ववभागीय आयकु्तत, 
कोकण ववभाग याींना आदेशशत करण्यात आले असनूही आजशमतीस कोकण 
ववभागीय आयकु्तताींकडून सदर २७ गावाींच्या सचूना व हरकतीींवर सनुावणी 
घेण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर २७ गावाींकरीता स्वतींत्र नगरपररषद स्थापनेच्या सींदभाात 
शासनाकडून होत असलेल्या हदरींगाईमळेु तथेील नागररकाींनी व यवुकाींनी 
“सींघषा सशमती” स्थापना करून, मागण्याींचे ननवेदन देऊन, आींदोलने केली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक २७ ऑगस््, 
२०१८ रोजी पत्र क्र. जे.एस.एस/वव.प.स.१८७/२०१८ अन्वये मा.मखु्यमींत्री, 
मा.नगरववकास राज्यमींत्री, प्रिान सधचव, नगरववकास आदीींकड ेलेखी ननवेदन 
देऊन २७ गावाींची स्वतींत्र नगरपररषद स्थापन करण्याची मागणी केलेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:च्स्थती काय 
आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) २७ गावातील सींघषा सशमतीकडून वेळोवेळी याबाबत ननवेदने प्राप्त झाली 
आहेत, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हदनाींक ०७ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी उक्तत २७ गावाींसाठी नगरपररषद गठीत 
करण्यासाठी प्रारूप अधिसचूनेचा मसदूा प्रशसध्द केला आहे. 
 सदर २७ गावाींची नगरपररषद स्थापन करण्यासाठी प्राप्त हरकती व 
सचूनाींवर ववभागीय आयकु्तत, कोकण ववभाग याींचसे्तरावर कायावाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ददहसर (मुांबई) येथे आगरी िोळी भिन बाांधण्याबाबत 
  

(५) * १३४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववकास आराखडा सन २०३४ मिील अींनतम मींजुरीच्या प्रक्रक्रयेत 
दहहसर येथील प्रभाग क्र. ७ मिील न.भ.ूक्र. ३५७ या भखूींडावर आगरी कोळी 
भवन बाींिण्याकरीता “मनोरींजन मदैान व आगरी कोळी भवन” असे सींशमश्र 
आरिण बदल करण्याबाबतची मागणी हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या 
लेखी ननवेदनाद्वारे स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींकड ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने दहहसर येथे मुींबईतील आद्य 
भशूमपतु्र असलेल्या आगरी कोळी बाींिवाच ेभवन उभारण्यासाठी मुींबई ववकास 
आराखडा २०३४ मध्ये आवश्यक असलेले सींशमश्र आरिण बदल करण्याबाबत 
शासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) बहृन्मुींबई ववकास आराखडा-२०३४ मध्ये दहहसर 
येथील प्रभाग ७ येथे आगरी कोळी भवनाकरीता जागा आरक्षित करण्याबाबत 
योग्य त े आदेश सींबींधित ववभागाला देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
शासनास ववनींती केली आहे. 
 तर मा.वविानपररषद सदस्य याींनी आयकु्तत, बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलका याींना शलहहलेल्या पत्राद्वारे न.भ.ूक्र. ३५७, मौजे दहहसर या 
भखूींडावर आगरी कोळी बाींिवाींकरीता मनोरींजन मदैान-समाजकल्याण कें द्र 
असे सींशमश्र आरिण ठेवण्याबाबत ववनींती केली आहे. 
(२) बहृन्मुींबई ववकास योजना-२०३४ ला शासनाने हदनाींक ८/०५/२०१८ 
रोजीच्या अधिसचूनेव्दारे मींजूरी हदली असनू मींजूर ववकास योजनेत न.भ.ूक्र. 
३५७, मौजे दहहसर या भभूागावर आर.ओ.एस. १.२ (प्रोमेनाड) (मोठ्या 
आरिणाचा भाग) व आर.एम.एस/०३/१ (घन कचरा व्यवस्थापन सवुविा) 
(मोठ्या आरिणाचा भाग) साठी आरक्षित असनू इ.ओ.एस. २.६ (मनोरींजन 
मदैान) इत्यादी सवुविाींसाठी आरक्षित/नामननदेशशत आहे. सदर भभूाग ननवासी 
पट्टयात च्स्थत असनू अच्स्तत्वात असलेल्या रस्त्याने बाधित आहे. सदर 
भखूींडाच्या काही भागावर सारभतू स्वरुपाचे फेरबदल ई.पी.आर.एन. ११ 
अन्वये आर.आर/०२/१ (पनुवासन व पनुस्थाापन) साठी प्रस्ताववत आहे. सदर 
ई.पी.ला अींनतम मींजूरी बाकी आहे.  
 मा.लोकप्रनतननिीींनी ववनींती केलेली जमीन बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या मालकीची असनू मनोरींजन मदैानासाठी नामननदेशशत 
आहे. तरी सदर जशमनीवरील वापर/आरिण यामध्ये बदल करावयाचा 
झाल्यास बहृन्मुींबई महापाशलकेने त्यानसुार ववकास योजना-२०३४ मध्ये 
महाराषर प्रादेशशक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च ेकलम ३७ अन्वये  
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फेरबदलाची विैाननक कायावाही पणूा करुन प्रस्ताव शासनास सादर केल्यास 
अशा प्रस्तावावर गणुवत्तनेसुार ननणाय घेता येईल. तथावप, बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेकडून फेरबदलाचा असा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील माहुल तसेच अांबापाडामधील प्रिल्पबाधधताांच े 
पुनिचसन इतर दठिाणी िरण्याबाबत 

  

(६) * १०८५ श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू
खमलफे, आकिच .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत ममझाच, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील माहुल तसेच अींबापाडामिील प्रकल्पबाधिताींच्या कॉलनीमध्ये 
झोपडीिारकाींचे पनुवासन करु नये असा स्पष् आदेश मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयाने शासन तसेच मुींबई महानगरपाशलकेला हदले असतानाही तब्बल 
साडपेाच हजाराींवर प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबाच े आतापयांत माहुलमध्ये स्थलाींतर 
करण्यात आल्याच े हदनाींक ३१ ऑक्त्ोंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहुलमध्ये राहणारे अनेक रहहवाशी त्वचारोग, दमा तसेच 
ववववि प्रकारच्या श्वसनववकाराींनी त्रस्त असनू दवूषत पाणी व रसायनयकु्तत 
हवेमळेु नागररक मतृ्यचू्या छायेत रहात असल्याने त्याींचे उत्पन्न मोठ्या 
प्रमाणात वदै्यकीय उपचाराींवर खचा होत असल्यामळेु पनुवाशसत रहहवाश्याींना 
दरमहा रुपये १५ हजार आणण घरासाठी रुपये ४५ हजार अनामत रक्तकम 
म्हणून देवनू रहहवाश्याींचे पनुवासन करावे क्रकीं वा पयाायी घरे देण्यात यावी 
असा ननणाय मुींबई उच्च न्यायालयाने हदला असनूही याबाबत उधचत कायावाही 
करण्यात आली नसल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे तसेच मा.उच्च न्यायालयाने शासनास तसेच मुींबई महापाशलकेस 
हदलेल्या आदेशाचे पालन न होण्याची कारणे काय आहेत,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) मुींबईतील माहुल प्रकल्पबाधिताींच्या कॉलनीमध्ये 
झोपडीिारकाींचे पनुवासन करु नये असे मा.उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत हे 
खरे आहे. 
 तथावप, माहुल येथील अींबापाडामध्ये कोणत्याही प्रकल्पबाधित 
झोपडीिारकाींचे महानगरपाशलकेमाफा त पनुवासन करण्यात आलेले नाही. 

तसेच, माहुल येथील एव्हरस्माईल प्रकल्पग्रस्त सदननकाींच्या सींकुलात 
सन २०१२ त े सन २०१८ या कालाविीत प्रकल्पबाधित झोपडीिारकाींच े
पनुवासन झाले असनू, मा.उच्च न्यायालयाच्या हदनाींक २ व ३ एवप्रल, २०१९ 
रोजीच्या आदेशानींतर सदर सींकुलात कोणत्याही प्रकल्पबाधित झोपडीिारकाींच े
पनुवासन महानगरपाशलकेने केले नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने 
कळववले आहे.  
(२), (३) व (४) माहुल एव्हरस्माईल येथे सन २०१३ त े जानेवारी, २०२० 
(आजतागायत) या कालाविीत एकूण ५१ व्यक्ततीींचा मतृ्य ूझाला असनू, सदर 
मतृ्य ू हे प्रदषुणामळेु झाले आहेत असे आढळून येत नसल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
 माहुल येथील प्रदषुणाचा प्रश्न जोपयांत सोडववला जात नाही तोपयांत 
माहुल येथील एव्हरस्माईल प्रकल्पग्रस्त सदननकाींच्या सींकुलामिील 
प्रकल्पबाधिताींना इतरत्र पयाायी सदननका उपलब्ि करुन देण्याचे अथवा 
पयाायी उपाययोजना होत नाही तोपयांत त्याींना माशसक भाड ेरुपये १५ हजार 
व स्थलाींतरासाठी एकवेळ सरुिा अनामत रक्तकम म्हणून रुपये ४५ हजार 
देण्याबाबत ननदेश हदले होत.े 
 मा.उच्च न्यायालयाच्या हदनाींक २ व ३ एवप्रल, २०१९ रोजी हदलेल्या 
आदेशाववरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये ववशषे अनमुती याधचका दाखल 
करण्यात आली आहे.  
 सदर प्रकरण मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये न्यायप्रववष् आहे. 

----------------- 
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पुरांदर (जज.पुणे) येथे आांतरराष्ट्रीय विमानतळ बाांधण्याबाबत 
  

(७) * ३१८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत ममझाच : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७३२८ ला ददनाांि १९ जून, २०१९ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परुींदर (च्ज.पणेु) आींतरराषरीय ववमानतळ बाींिण्यासाठी शासनाच्या तसेच 
भारतीय ववमानपत्तन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयाींनी हदनाींक ११ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोजी पहाणी करुन ववमानतळासाठी जागा योग्य असल्याचा अहवाल 
हदलेला असनू सदर जागेस कें द्र शासनाच्या सींरिण मींत्रालयाने तसेच कें द्र 
शासनाच्या ववमान मींत्रालयाने गठन केलेल्या सकुाणू सशमतीने सदर जागेस 
साई् च्क्तलअरन्स हदला आहे व यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर परवानग्या 
प्राप्त झालेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रस्ताववत ववमानतळ ववकशसत करण्याची जबाबदारी 
शासनाच्या सामान्य प्रशासन ववभागाच्या अखत्याररतील महाराषर ववमानतळ 
ववकास कीं पनीकड े सोपववण्यात आली आहे व त्यात शसडको २०४० को्ी 
रुपयाींची गुींतवणूक करणार असनू २५ को्ी ५० हजार रुपयाींची प्राथशमक 
गुींतवणूक करण्यास शसडकोच्या सींचालक मींडळाने मींजूरी हदलेली आहे व या 
प्रकल्पामध्ये महाराषर ववमानतळ ववकास कीं पनीची रुपये ७६० को्ी एवढी 
गुींतवणूक असणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी एकूण क्रकती ननिीची आवश्यकता आहे व 
उक्तत ननिी कशाप्रकारे उपलब्ि करण्यात येणार आहे व त्यासाठी कोणत्या 
अ्ी वा शती ननच्श्चत करण्यात आल्या आहेत, 
(४) तसेच ववमानतळाच्या कामास सरुुवात न करण्याची कारणे काय आहेत, 
याबाबतची सद्य:च्स्थती काय आहे व प्रत्यिात काम केव्हा सरुु करण्यात 
येणार आहे, प्रकल्पाच े काम क्रकती कालाविीत पणूा होणे अपेक्षित आहे, 
प्रस्ततु प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत. 
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) सदर प्रकल्पास भारत सरकारचे पयाावरण मींत्रालय, 
नागरी ववमान उड्डयन मींत्रालय व नागरी ववमान महाननदेशालय इ. यींत्रणाींचे 
परवाने वगळता इतर परवानग्या प्राप्त आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर ववमानतळाच्या भसूींपादनाकरीता समुारे रुपये ४००० को्ी 
खचा अपेक्षित आहे. त्याकरीता हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी Pune 
(Purandar) International Airport Ltd. (PIAL) या सींयकु्तत कीं पनीची 
स्थापना झाली आहे. ववमानतळ उभारणीचा एकूण खचा अद्यावप ननच्श्चत 
व्हावयाचा आहे. 
 ववमानतळासाठी सवा परवानग्या/ना हरकती प्राप्त झाल्यानींतर तसेच 
भसूींपादन प्रक्रक्रया पणूा झाल्यानींतर व खाजगी गुींतवणूकदार ननच्श्चत 
झाल्यानींतर ववमानतळाच्या बाींिकामाचे काम सरुु होईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

अांबानी फाऊां डशेनिडून दांडात्मि रिमेची िसूली िरण्याबाबत 
  

(८) * ५०८ अॅड.हुसनबान ू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.िजाहत ममझाच : ददनाांि २२ 
नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि ४२८८६ ला ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वाींदे्र-कुलाा सींकुल, मुींबई येथील २१९४.५६ चौ. मी्रचा भखूींड 
एमएमआरडीएने अींबानी फाऊीं डशेनला शाळा आणण खेळाच्या मदैानासाठी हदल े
होत ेमात्र एमएमआरडीएने भाडपेट्टयाची अींमलबजावणी वेळेत केली नसल्याने 
शासनाचे ४१.४७ को्ी रुपयाींचे नकुसान झाले असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी कालमयाादेत बाींिकाम न केल् याबदल २३.४९ 
को्ी दींडाची वसलूी करणे अपेक्षित असतानाही सदर दींडाची वसलुी करण्यात 
आली नसल्याचे ननषकषा कॅगने काढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कॅगच्या ननषकषााची नोंद घेवनू एमएमआरडीएच्या सींबींधित 
दोषी अधिकारी/कमाचारी व अींबानी फाऊीं डशेनवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 मुींबई महानगर ववकास प्राधिकरणाने वाींदे्र-कुलाा सींकुलातील ‘जी’ 
ब्लॉकमिील सामाच्जक सवुविाकरीता आरक्षित असललेे एस एफ-७ (२२७४.१८ 
चौ.मी.) व एस.एफ-९ बी (२०२४ चौ.मी.) हे दोन भखूींड रुपये १,५३,०५४/- 
प्रनत चौ.मी. भखूींड िते्र या दराने अधिमलु्य आकारून मे.जमनाबेन अींबानी 
फाऊीं डशेन याींना वा्प केले आहेत. सदर दोन्ही भखूींडासाठी ‘सावाजननक 
सवुविा’ ऐवजी ‘शाळा’ या जमीन वापर बदलास मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर 
भाडपेट्टादारास हदनाींक १२/०२/२००९ रोजी भाडपेट्टा ववलेखाची प्रत देण्यात 
आली होती. तद्नींतर भाडपेट्टादाराने भाडपेट्टा ववलेखातील अ्ी व शतीसींदभाात 
मदुे उपच्स्थत केल्याने त्याचे ननरसन करुन हदनाींक ०५/०५/२०११ रोजी 
भाडपेट्टा ववलेख ननषपाहदत केला व त्याच हदवशी सदर भखूींडाचा ताबा देण्यात 
आला. भाडपेट्टा ववलेखातील कलम-२ (डी) मिील तरतदूीींनसुार बाींिकाम 
पणूात्वाचा ४ वषााचा कालाविी हा भाडपेट्टा ववलखे सािाींक्रकत केल्याच्या 
हदनाींकापासनू गणण्यात येतो. त्यानसुार भाडपेट्टा ववलेखाच्या ननषपाहदत 
हदनाींकापासनू म्हणजेच हदनाींक ०५/०५/२०११ त े ०४/०५/२०१५ हा कालाविी 
बाींिकाम कालाविी गणण्यात येवनू पढुील कालाविीकरीता देय झालेले 
हदनाींक ४/०५/२०२० अखेरपयांतचे वाढीव बाींिकाम कालाविीतील अनतररक्तत 
अधिमलु्याची व्याजासह रक्तकम रुपये ३३.६१ को्ी भाडपेटे्टदाराने 
प्राधिकरणाकड ेभरणा केली आहे. 
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(२) होय, विैाननक लेखा पररिकाींनी यासींदभाात आिेप घेतला आहे. परींत,ु 
भाडपेट्टा ववलखेातील कलम-२ (डी) मिील तरतदूीींनसुार भाडपेट्टा ववलेखाच्या 
ननषपाहदत हदनाींकापासनू ४ वषााचा बाींिकाम कालाविी वगळून पढुील वाढीव 
बाींिकाम कालाविीसाठीच्या अधिमलु्य रकमेची भाडपेट्टादाराकडून व्याजासह 
वसलुी करण्यात आली आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद-जालना महामागाचची दरुुसती िरण्याबाबत 
  

(९) * ७७८ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद-जालना महामागााचे १० वषाापवुी बीओ्ी तत्वावर चौपदरीकरण 
करण्यात आल्यामळेु सदर महामागाावरील वाहतकू मोठ्या प्रमाणात वाढल्याच े
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मागाावरील ्ोल वसलुी मध्ये वाढ करण्यात आली आहे 
मात्र, रस्त्याच्या दरुुस्तीकड ेदलुाि केल्याने अपघाताच्या प्रमाणात वाढ होऊन 
गत वषाात ३६ जणाींचा अपघातात बळी गले्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
अथवा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) नाही. 
 सदर रस्त्याचे चौपदरीकरण झाल्यापासनू वाहतकुीमध्ये सातत्याने 
वाढ होत आहे. तथावप, माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान वाहतकुीत 
मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे ननदशानास आललेे नाही. 
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(२) सदर रस्त्यावरील ्ोल वसलुी ननववदा शतीनसुार व शासन पथकर 
अधिसचूनेनसुार सरुू आहे. तसेच रस्त्याची दरुूस्ती व देखभाल ननववदा अ्ी 
व शती आणण आवश्यकतनेसुार सतत करण्यात येत असनू रस्ता वाहतकुीस 
सचु्स्थतीत आहे. रस्त्याच्या दरुूस्ती अभावी अपघात झाल्याची ववभागीय 
कायाालयाकड ेनोंद नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद महानगरपामलिेच्या शाळाांना िगच खोल्या नसल्याबाबत 
  

(१०) * १४४ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील   काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपाशलकेच्या शाळेच्या इमारतीची अत्यींत दरुवस्था 
झाली असनू सोई सवुविाींचाही अभाव असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, नारेगाींव व मकुुीं दवाडी महानगरपाशलकेच्या शाळेला वगा खोल्या 
अपऱु या असल्याने ववद्यार्थयाांना दा्ीवा्ीने बसवले जात असनू वगा ८ वी व 
१० वी च्या वगााकरीता शशिक उपलब्ि नसल्याच े ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औरींगाबाद महानगरपाशलकेच्या शाळेला परेुशा वगा खोल्या व 
आवश्यक त्या सोयी सवुविासह शशिक उपलब्ि करुन देण्याबाबत काय 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 औरींगाबाद महानगरपाशलकेच्या काही शाळाींच्या इमारती जुन्या असनू 
अनेक वषाापासनू वापरात आहेत, ही वस्तचु्स्थती आहे. 
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 मात्र अशा इमारतीींचे नतुनीकरण तसेच ववद्यार्थयाांसाठी आवश्यक 
त्या सोयी सवुविा देण्याचे प्रस्ताववत असल्याचे औरींगाबाद महानगरपाशलकेने 
कळववले आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 नारेगाींव येथे महानगरपाशलकेच्या शाळेतील एकूण ववद्याथी सींख्या 
२२०० पेिा अधिक असल्यामळेु वगाखोल्या कमी पडतात, ही वस्तचु्स्थती 
आहे. मात्र त्या शाळेनजीकच्या इमारती महानगरपाशलकेने भाड्याने घेतल्या 
असनू, त्याहठकाणी वगा सरुु आहेत. 
 मकुुीं दवाडी येथील शाळेत ६७५ ववद्यार्थयाांसाठी १३ वगाखोल्या उपलब्ि 
असनू शाळा दोन सत्रामध्ये कायारत असल्याने वगा खोल्या परेुश्या आहेत. 
 तसेच नारेगाींव व मकुुीं दवाडी शाळेमध्ये शशिक सींख्या परेुशी असनू 
वगा ८ वी त े १० वी च्या वगााला परेुश े शशिक उपलब्ि आहेत, असे 
औरींगाबाद महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(३) औरींगाबाद महानगरपाशलकेच्या शाळाींना परेुश्या वगाखोल्या, त्याचप्रमाणे 
आवश्यक त्या सोयी सवुविा ववववि योजनाींतनू देण्यात येत आहेत तसेच 
शशिकाींची सींख्या ववद्याथी सींख्येच्या प्रमाणात परेुशी असल्याचे औरींगाबाद 
महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे ते मुलुांड दरम्यान निे विसतारीत सथानि उभारण्याबाबत 
  

(११) * ८०२ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे त े मलुुींड दरम्यान नवे ववस्तारीत स्थानक उभारण्याबाबतचा 
आराखडा शासनामाफा त सादर करण्यात आला असनू उक्तत स्थानक 
उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली मनोरूग्णालयाची १४.८३ एकर जमीन 
महापाशलकेच्या ताब्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत जमीन हस्ताींतर प्रक्रक्रयेमळेु सदर स्थानकाचे काम 
प्रलींबबत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ठाणे त े मलुुींड दरम्यान नवे ववस्तारीत स्थानकाचे काम 
पणूात्वास नेण्याबाबत शासनस्तरावर काय कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी मा.मखु्य सधचव, महाराषर राज्य याींच्या अध्यितखेाली 
सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सशमतीने केलेल्या शशफारसीींबाबत 
कायावाही सरुु आहे. तसेच ठाणे मनोरुग्णालयाच्या जागेवरील ववकास योजना 
प्रस्तावामध्ये फेरबदल करण्याचा महाराषर प्रादेशशक व नगर रचना 
अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७ चा प्रस्ताव ठाणे महानगरपाशलकेने शासनास 
सादर केला असता त्यास शासनाने हदनाींक १८/२/२०२० च्या अधिसचूनेन्वये 
मींजूरी हदली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील बोरीिली ि िाांददिली येथील महानगरपामलिेच ेरुग्णालय  

सिच सोयी सुविधाांनी अद्ययाित िरण्याबाबत 
  

(१२) * ७०५ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू खमलफे, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत ममझाच, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरीवली येथील भगवती रुग्णालय अद्ययावत बनववण्यासाठी 
महापाशलकेने सन २००६ मध्ये तयार केलेला प्रस्ताव सन २००९ मध्ये पारीत 
झाल्यानींतर सन २०१० मध्ये भशूमपजुन झालेले असतानाही माहे जून, २०१९ 
पयांत सदर योजनेच्या कामाचा पहहला ्प्पा ही पणूा झालेला नसल्याने 
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स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी तत्कालीन मखु्यमींत्रयाींकड े हदनाींक १४ जून, २०१९ 
रोजी लेखी ननवेदनाव्दारे उक्तत रुग्णालय अद्ययावत करण्याबाबत मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात केवळ मेडडसीन ववभाग कायारत असनू 
१००० खा्ाींचे प्रस्ताववत रुग्णालय प्रलींबबत असल्याने शस्त्रक्रक्रया, प्रसतुी 
आणण स्त्रीरोग, अच्स्थभींग, बालरोग, कान-नाक-घसा, नेत्ररोग अपघात 
अनतदिता ववभागासह आपत्कालीन ववभाग कायारत नसल्यामळेु पच्श्चम 
उपनगरातील गोरगरीब रुग्णाींना औषिौपचारासाठी केईएम, परेल क्रकीं वा नायर 
रुग्णालय, मुींबई सेंरल येथे जावे लागत असल्याने सदर रुग्णालय अद्ययावत 
करण्याच्यादृष्ीने कायावाही न होण्याची सवासािारण कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच काींहदवली येथील डॉ.बाबासाहेब आींबडेकर महानगरपाशलका 
सवासािारण रुग्णालयामाफा त गत काही वषाापासनू रुग्णाींना रक्तत तपासणीसह 
ववववि चाचण्याींसाठी खाजगी लॅबकड ेपाठववले जात असनू सींबींधित खाजगी 
लॅबचालकाींकडून सवासामान्य रुग्णाींची सराास लू्  सरुु आहे तसेच 
एच्न्जओगॅ्रफी, एच्न्जओप्लास््ी, वेन््ीले्र कि, अत्यािुननक शस्त्रक्रक्रया, 
काडड ाओलॉजी, काडड ाओसजारी तसेच ननओनॅ्ल कि इत्यादी सेवा सरुु 
झालेल्या नसनू ववववि रोगाींच्या ननदान करणाऱ या मशीनरी उपलब्ि 
असतानाही सींबींधित तींत्रज्ञाची मींजूर पदे न भरल्यामळेु उपनगरातील रुग्णाींना 
अन्य रुग्णालयात औषिौपचाराकरीता जावे लागत असल्याचे ननदशानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदर दोन्ही रुग्णालयमाफा त रुग्णाींना 
चाींगल्या सोयी सवुविाींचा लाभ शमळण्याकरीता ववनाववलींब अद्ययावत यींत्रणा 
उपलब्ि करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) याबाबतचे हदनाींक १४/०६/२०१९ रोजीचे ननवेदन प्राप्त 
झाले आहे हे खरे आहे. 
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(२), (३), (४) व (५) भगवती रुग्णालयाची सींपणूा इमारत पाडून त्या जागेवर 
पहहल्या ्प्प्यात नशसांग रेनन ींग से्ं र व दसुऱया ्प्प्यात एक हजार खा्ाींच े
अत्यािुननक मखु्य रुग्णालय बाींिण्याच्या प्रस्तावाला बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमाफा त हदनाींक १५/०४/२००९ रोजी प्रशासकीय मींजुरी देण्यात 
आली होती. 
 त्यानसुार पहहल्या ्प्प्यातील नशसांग रेनन ींग से्ं रच्या इमारतीच े
बाींिकाम ननववदा प्रक्रक्रया राबवनू सन २०१५ मध्ये पणूा करण्यात आले.  
 तद्नींतर पवूा व पच्श्चम उपनगरातील महानगरपाशलका रुग्णालयाींच्या 
पनुववाकास प्रकल्पाींचा आढावा घेतल्यानींतर माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये दसुऱया 
्प्प्यातील ३७८ सवासामान्य व सपुरस्पेशाशल्ी ववभागाच्या ११२ 
रुग्णशययाींची अशा एकूण ४९० रुग्णशयया असलेले ससुज्ज व अद्ययावत 
रुग्णालय उभारण्याचा ननणाय घेण्यात आला. 
 यामध्ये शस्त्रक्रक्रया, प्रसतुी आणण स्त्रीरोग, अच्स्थभींग, बालरोग,  
कान-नाक-घसा, नेत्ररोग, अपघात अनतदिता ववभागाींसह आपत्कालीन ववभाग 
व सपुरस्पेशाशल्ी ववभाग अींतभूात आहेत. 
 भगवती रुग्णालयाच्या पनुववाकासाच्या पहहल्या ्प्प्यात तळमजला + 
११ मजल्याींच्या नशसांग रेनन ींग से्ं रच्या इमारतीमध्ये ११० रुग्णशययेचा 
वदै्यकीय ववभाग माहे जुल,ै २०१६ पासनू तात्परुत्या स्वरुपात सरुु करण्यात 
आला आहे. 
 तसेच, दसुऱया ्प्प्यात तळमजला + आठ मजली इमारतीमध्ये ४९० 
रुग्णशययेचे अत्यािुननक उच्चस्तरीय रुग्णालय अनतववशषे सेवाींसह सरुु 
करण्यात येणार असनू, सदर कामाचा कायाादेश हदनाींक ०१ ऑगस््, २०१९ 
रोजी देण्यात आला आहे. सदर कामाचा कालाविी ३ वष ेइतका आहे. 
 काींहदवली येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर महानगरपाशलका 
सवासािारण रुग्णालय येथ े प्रयोगशाळा ववभाग २४ x ७ तीन पाळयाींमध्ये 
कायारत असनू, त्यामाफा त रुग्णाींच्या आवश्यक त्या सवा चाचण्या मोफत 
केल्या जातात. 
 महानगरपाशलका रुग्णालयाींमध्ये उपलब्ि नसलेल्या ववशशष् चाचण्या 
महानगरपाशलकेत माहे जनू, २०१९ पासनू राबववत असलेल्या “आपली 
धचक्रकत्सा” योजनेमाफा त मोफत करण्यात येतात. 
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 सद्य:च्स्थतीत एच्न्जओगॅ्रफी, एच्न्जओप्लास््ी, गुींतागुींतीच्या 
शस्त्रक्रक्रया, काडड ाओलॉजी, काडड ाओसजारी, ननओनॅ्ल या अनतववशषे 
ववभागाींच्या सेवा के.ई.एम., नायर, लोकमान्य ह्ळक (सायन) व कुपर या 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या प्रमखु रुग्णालयाींमध्ये उपलब्ि आहेत. 
 भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर महानगरपाशलका सवासािारण 
रुग्णालयाच्या आवारात ३२५ रुग्णशययेच े स्वतींत्र सपुरस्पेशाशल्ी रुग्णालय 
प्रस्ताववत असनू, त्याचे आराखड ेमींजूर करण्यात आले आहेत व त्यानषुींगाने 
पढुील कायावाही सरुु आहे. 
 सदर रुग्णालयात नेफ्रोलॉजी, गॅस््ोएन््ेरोलॉजी, गॅस््ोसजारी, 
काडीओलॉजी, कॅथलॅब, डायशलशसस ववभाग, न्यरुोलॉजी, हहमॅ्ोलॉजी, 
ओींकोलॉजी, एन्डोक्रायनॉलॉजी, एन्डोस्कोपी, प्लास््ीक सजारी व रेडडओथेरपी 
ववभाग अींतभूात आहेत. 
 डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर महानगरपाशलका सवासािारण रुग्णालयाच्या 
आस्थापनेवर “प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ” या सींवगााची एकूण २६ पदे मींजूर असनू, 
त्यापकैी ७ पदे ररक्तत आहेत. सदर ररक्तत पदे भरण्याची प्रक्रक्रया सरुु 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
 

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

मुांबईतील ५०० चौ. फुटाांपयतंच्या घराांना आिारण्यात  
येणाऱया मालमत्ता िराबाबत 

  

(१३) * ९९ श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६५६१ ला ददनाांि १९ 
जून, २०१९ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महापाशलकेने ५०० चौरस फु्ाींच्या घरात राहणाऱया रहहवाश्याींना 
मालमत्ता करात सवलत जाहीर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सवलत फक्तत मालमत्ता करापरुती आहे की पाणी, 
मलननिःस् सारण, पथकर आदी ववववि करावरही सवलत देण्यात आलेली आहे 
याबाबत ससु्पष्ता नसल्यामळेु ५०० चौरस फु्ाींची सदननका असलेल्या 
इमारतीतील समुारे २.२० लाख मालमत्तािारकाींना सन २०१९-२०२० या 
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वषाातील मालमत्ता कराची देयके पाठववण्यात आलेली नसल्यामळेु मालमत्ता 
कराच्या वसलुीवर पररणाम झाल्याच े ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर मालमत्ता कराची देयके पाठववण्यात महानगरपाशलका 
अपयशी ठरल्यामळेु अनेकाींना मालमत्ता कर वेळेवर भरून उक्तत सवलतीचा 
लाभ घेता आललेा नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका िेत्रातील ५०० 
चौ. फु्ापयांतच्या सदननकाींना सवासािारण कर माफ करण्याबाबतचे वविेयक 
मींजूर करण्यात आले आहे. 
 ननवासी मालमत्ता कराच्या देयकामध्ये सवासािारण कर, जलकर, 
जललाभ कर, मलनन:स्सारण कर, मलनन:स्सारण लाभ कर, मनपा शशिण 
उपकर, राज्य शशिण उपकर, रोजगार हमी उपकर, विृ उपकर व पथकर या 
१० कराींचा समावेश आहे. 

बहृन्मुींबई महानगरपाशलका िेत्रातील एकूण ४.१० लाख मालमत्ताींपकैी 
५०० चौ. फु्ापेिा अधिक िेत्रफळ असलेल्या ननवासी व अन्य सवा अननवासी 
अशा एकूण १.८३ लाख मालमत्ताींना माहे मे, २०१९ मध्ये ननयशमत 
मालमत्ता कराची देयके ववतरीत करण्यात आली आहेत. 
 तसेच, ननवासी व अननवासी असा सींयकु्तत वापर असलेल्या 
मालमत्ताींमिील ५०० चौ. फु्ापयांत िेत्रफळ असलेल्या ननवासी सदननका 
वगळून इतर  सवा ननवासी व अननवासी अशा एकूण ९०,५२० मालमत्ताींना सन 
२०१९-२०२० या आधथाक वषाातील मालमत्ता कराची देयके पाठववण्यात आली 
आहेत. 
 ५०० चौरस फु् िेत्रफळाच्या ननव्वळ ननवासी सदननका असलेल्या 
१.३७ लाख इतक्तया मालमत्ताींना सन २०१९-२०२० या आधथाक वषाातील 
मालमत्ता कराची देयके पाठववण्यात आलेली नाहीत, असे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने कळववले आहे.  
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 उवाररत २.७३ लाख इतक्तया मालमत्ताींना मालमत्ता कराची देयके 
ववतरीत करण्यात आली असनू मालमत्ता कराच्या वसलुीवर पररणाम झालेला 
नाही. तसेच मालमत्ता कराचे ववहहत वेळेत अधिदान केलेल्या 
मालमत्तािारकाींना “अली बडा” सवलतीचा लाभ शमळाला असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त चौकशी करण्यात आलेली 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िल्याण-डोंबबिली महापामलिेत नव्याने समाविष्ट्ट िेलेल्या गािाांमधील 

ग्रामपांचायत िमचचाऱयाांना िायम सेिेत सामािून घेण्याबाबत 
  

(१४) * १०७७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.जनादचन चाांदरूिर, अॅड.हुसनबान ू खमलफे, डॉ.िजाहत ममझाच, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.सांजय दौड : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे च्जल्ह्यातील कल्याण-डोंबबवली महापाशलकेत नव्याने समाववष् 
केलेल्या २७ गावाींमिील हदनाींक १ जून, २०१५ पासनू कायारत ग्रामपींचायत 
कमाचाऱयाींना कायम सेवेत सामावनू घेऊन कायम कमाचाऱयाींचे वेतन व 
सेवाशती तात्काळ लाग ू करणे तसेच त्याींच्या इतर प्रलींबबत प्रश्नाींबाबत 
सींबींधित कमाचाऱयाींच्या मान्यताप्राप्त सींघ्नेने मा.मखु्यमींत्री याींना हदनाींक   
१० डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास एक लेखी ननवेदन हदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदर कमाचाऱयाच्या मागण्याींवर कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेत समाववष् केलेल्या २७ गावातील 
रोजींदारी तत्वावर/ठोक पगारावर कायारत कमाचाऱयाींची हदनाींक २२/०९/२०१५ 
च्या आदेशान्वये केवळ तात्परुत्या स्वरूपात सहा महहन्याच्या कालाविीकरीता 
ननयकु्तती करण्यात आली आहे. 
 तद्नींतर सदर कमाचाऱयाींना दर सहा महहन्यानींतर दोन हदवसाचा खींड 
देऊन वेळोवेळी त्याींना नव्याने ननयकु्तती देण्यात आली आहे. मा.सवोच्च 
न्यायालयाने हदलेल्या ननणायानसुार तात्परुत्या स्वरूपातील केलेल्या नेमणूका 
ननयशमत करता येत नाहीत, ही वस्तचु्स्थती आहे. 
 मळु ननयकु्तती ववहहत मागााने केलेली असल्याशशवाय सेवा ननयशमत 
करता येणार नाही, या मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनसुरून 
सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन पररपत्रक, हदनाींक २५/०८/२००५ अन्वये सवा 
पदावरील ननयकु्तत्या ववहहत मागााने/माध्यमामाफा त करण्याची दिता 
घेण्याबाबत ननदेश हदले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात आददिासी भागातील माध्यममि ि उच्च माध्यममि 
विभागातील िमचचाऱयाांना प्रोत्साहन भत्ता ममळणेबाबत 

  

(१५) * १०१६ डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात वेतन आयोगानसुार वेतन देण्याची अींमलबजावणी सरुु 
झाल्यानींतर राज्य वेतन आयोग व शासनामाफा त परुक आदेश ननगाशमत 
करण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सातव्या वेतन आयोगाची अींमलबजावणी 
झाल्यानींतरही शासकीय कमाचाऱयाींना प्रोत्साहन भत्ता देय करण्याबाबत सन 
२००२ मध्ये ननगाशमत करण्यात आलले्या शासन ननणायान्वये आहदवासी 
भागातील ववशषेत: माध्यशमक व उच्च माध्यशमक ववभागातील कमाचाऱयाींना 
प्रोत्साहन भत्ता लाग ूकरण्याचा आदेश ननगाशमत झालेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आहदवासी भागातील 
कमाचाऱयाींसाठी प्रोत्साहन भत्त्याींचा आदेश ननगाशमत करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय. 
(२) राज्यातील दगुाम व मागासलेल्या आहदवासी भागाींचा तसेच निलग्रस्त 
अशा सींवेदनशील भागाींचा जलदगतीने ववकास होण्याच्यादृष्ीने या बबक् 
िेत्रात शासकीय योजना प्रभावीपणे राबववण्यासाठी तथेे कायारत असणाऱया 
शासकीय अधिकारी/कमाचाऱयाींना प्रोत्साहनात्मक सवलती देय करण्याबाबत 
सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन ननणाय, हदनाींक ०६/०८/२००२ अन्वये सचूना 
ननगाशमत करण्यात आल्या आहेत. सद्य:च्स्थतीत या शासन ननणायाद्वारे 
ववहहत केलेल्या तरतदूीच लाग ूआहेत, 
(३) सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन ननणाय, हदनाींक ०६/०८/२००२ अन्वये 
अनजु्ञेय करण्यात आलेल्या सवलतीींचा कालानरुुप आढावा घेवनू त्यानषुींगाने 
शासनास शशफारस करण्याकरीता ववभागीय आयकु्तत, नागपरू ववभाग याींच्या 
अध्यितखेाली एका सशमतीचे गठन करण्यात आले होत.े या सशमतीने 
आपला अहवाल शासनास सादर केला असनू सदर अहवालाव्दारे करण्यात 
आलेल्या शशफारशीींचा सािक बािक ववचार करुन राज्यातील आहदवासी / 
निलग्रस्त भागात सेवारत असणाऱया राज्य शासकीय अधिकारी/कमाचारी 
याींना अनजु्ञेय करावयाच्या सिुारीत सवलतीींबाबत सवासमावेशक सचूना 
ननगाशमत करण्याची बाब राज्य शासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील झोपडीधारिाांना सांरक्षण देण्याबाबत 
  

(१६) * ६०९ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास 
मसांह, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्रीमती जसमता िाघ, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.महादेि जानिर, श्री.रामदास िदम, श्री.ननलय नाईि, 
श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील ६० ्क्तके झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्यास असलेले अनेक रहहवासी 
गत २० त े २५ वष े झोपडपट्टीतील पहहल्या मजल्यावर वास्तव्यास असनू 
वरच्या मजल्यावरील घराच ेस्वतींत्र ववद्यतु बबल, मालमत्ता कराची पावती, 
पाण्याचे बबल, शशिावा्प पबत्रका आदी परुावे उपलब्ि असनू देखील 
एसआरए कायद्यामिील तरतदुीनसार पहहल्या मजल्यावरील झोपडीिारक 
झोपडपट्टी पनुवासन योजनेमिील सदननकेस पात्र नसल्यामळेु अनेक 
झोपडीिारकाींना बेघर व्हावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, झोपडपट्टीमिील वरच्या मजल्यावरील घराींना मान्यता देऊन 
त्याींचे पनुवासन करण्यासाठी महाराषर झोपडपट्टी सिुारणा अधिननयम, १९७१ 
मिील तरतदुीस मान्यता देऊन पहहला माळा शासन िोरण, २०१७ प्रमाणे 
बेघर होणाऱया झोपडीिारकाींना सींरिण व न्याय देण्यात यावा अशी मागणी 
माहे जानेवारी, २०२० च्या पहहल्या आठवड्यात करण्यात आल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणता ननणाय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जजतेंर आव्हाड : (१) महाराषर झोपडपट्टी िते्र (स.ुनन. व प.ू) अधिननयम 
१९७१ मध्ये करण्यात आलेल्या सिुारणाींमिील झोपडीच्या व्याख्येनसुार 
पहहल्या मजल्यावरील झोपडीिारक झोपडपट्टी पनुवासन योजनेमिील 
ववनामोबदला पनुवासन सदननकेस पात्र नाहीत. 
 हदनाींक ११/०७/२००१ च्या शासन ननणायातील पररच्छेद ४(५) मिील 
तरतदुीनसुार पो्माळा/पहहल्या मजल्यावरील झोपडीिारकाींना वेगळे स्वतींत्र 
ओळखपत्र (फो्ोपास) देण्यात येणार नाही. अशा प्रकारे पो्माळा/पहहल्या 
मजल्यावरील झोपडीिारकाींना असींरक्षित ठरववल्यामळेु मा.उच्च न्यायालयात 
रर् याधचका क्रमाींक ३०७५/२०१५, ५२८/२०१६ आणण २२३१/२०१६ दाखल करुन 
हदनाींक ११/०७/२००१ च्या शासन ननणायाला आव्हान देण्यात आले होत.े 
तथावप, मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक १३/०६/२०१८ रोजीच्या 
न्यायननणायानसुार उक्तत शासन ननणायातील पररच्छेद ४(५) मिील तरतदू विै 
ठरववली आहे. 
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(२) व (३) हे खरे आहे. तथावप, यापवूी मा.लोकप्रनतननिीींकडून प्राप्त झालेल्या 
ननवेदनाींच्या अनषुींगाने वरील वस्तचु्स्थती मा.लोकप्रनतननिीींना कळववण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात जात िैधता प्रमाणप् सादर न िरणाऱया शासिीय 
िमचचाऱयाांना अधधसांख्य पदािर िगच िरण्याबाबत 

  

(१७) * ४२९ श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने ववववि ववभागाींसाठी ५२९८ अनतररक्तत पदे ननमााण करण्याचा 
ननणाय माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान झालले्या मींबत्रमींडळ बठैकीत 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जात विैता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱया शासकीय 
कमाचाऱयाींना फक्तत ११ महहन्याकरीता नेमणकू करण्याचा ननणाय घेण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अकरा महहन्यानींतर देखील जात विैता प्रमाणपत्र सादर न 
करू शकणाऱया कमाचाऱयाींसाठी कोणत्या प्रकारची योजना शासनाने तयार 
केली वा करण्यात येणार आहे, तसेच अकरा महहन्यासाठी नेमणूक झालेल्या 
कमाचाऱयाींना कोणत्या प्रकारचे शासकीय लाभ शमळणार आहे, 
(४) असल्यास, जात विैता प्रमाणपत्र कमाचाऱयाींना शमळावे याकरीता शासनाने 
कोणत्या प्रकारची कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) अनसुधूचत जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आिारे शासन 
सेवेत ननयकु्तत झालेल्या व त्यानींतर सदर जात प्रमाणपत्र अविै ठरलेल्या 
अधिकारी/कमाचाऱयाींची पदे ररक्तत करुन त्याींना अधिसींख्य पदावर वगा 
करण्याबाबतचा ननणाय हदनाींक २१/१२/२०१९ च्या शासन ननणायान्वये घेण्यात 
आलेला आहे.  
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(२) होय. 
 हदनाींक २१/१२/२०१९ च्या शासन ननणायान्वये अनसुधूचत जमातीच े
जात प्रमाणपत्र अविै ठरलेल्या कमाचाऱयाींना ११ महहन्यासाठी अथवा त े
सेवाननवतृ्त होतील, यापकैी जे अगोदर घडले, त्या हदनाींकापयांत अधिसींख्य 
पदावर वगा करण्याचे ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(३) अधिसींख्य पदावर वगा करण्यात आलेल्या अधिकारी/कमाचाऱयाींना 
सेवाववषयक/ननवतृ्तीवेतन ववषयक लाभ मींजूर करण्यासींदभाात शासनास 
शशफारस करण्यासाठी अभ्यास ग् स्थापन करण्यात येणार आहे. 
(४) आहदवासी ववकास ववभागाच्या अधिनस्त असलेल्या अनसुधूचत जमाती 
प्रमाणपत्र तपासणी सशमती कायाालयाकडून सेवा प्रकरणाींचा ननप्ारा 
जलदगतीने करण्याकरीता हदनाींक १/१०/२०१९ पासनू गती अशभयान 
राबववण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
पाथरी (जज.परभणी) येथे जजल्हा ि स् न्द्यायालय सथापन िरणेबाबत 

  

(१८) * ६९१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) पाथरी (च्ज.परभणी) येथे वररषठस्तर न्यायालय व च्जल्हा सत्र न्यायालय 
स्थापन करावे अशी मागणी परभणी येथील लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री 
याींचेकड ेसन २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोनपेठ व मानवत दरम्यानच े मध्यवती हठकाण, राषरीय 
महामागा २२२ ला जोडलेले हठकाण तसेच पाथरी येथ ेवररषठस्तर न्यायालय 
व च्जल्हा सत्र न्यायालय स्थापन करण्याबाबत शासनस्तरावरून कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, वविान 
पररषद सदस्य याींनी हदनाींक ०१ फेब्रवुारी, २०२० रोजीच ेननवेदन मा.मखु्यमींत्री 
याींचेकड ेसादर केले आहे. 
(२) राज्यात न्यायालय स्थापन करण्याची शशफारस मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
याींचेकडून शासनास प्राप्त झाल्यास शासनस्तरावर त्याबाबत ननणाय घेण्यात 
येतो. श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, वविान पररषद सदस्य याींच े हदनाींक         
१ फेब्रवुारी, २०२० रोजीचे ननवेदन महाप्रबींिक मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींना 
हदनाींक २४ फेब्रवुारी, २०२० रोजीच्या शासन पत्रान्वये पाठववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

धचखलदरा (जज.अमरािती) पयचटन सथळाच्या वििासासाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१९) * ९४४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.प्रविण पोटे-पाटील : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती येथे कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सवुविा उपलब्ि नसल्याने 
ववदभाातील अत्यींत लोकवप्रय असलेल्या धचखलदरा येथे पया् काींची सींख्या 
कमी होत असल्याने अमरावती धचखलदरा दोन्ही ्ेकड्याींना जोडण्याकरीता 
तसेच धचखलदरा येथ ेपया् नाचा ववकास करण्याकरीता स्कायवॉकची ननशमाती 
होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, धचखलदरा पया् न स्थळाला मलुभतू सोयी सवुविा उपलब्ि 
नसल्याने शासनामाफा त १०० को्ीींचा ववशषे ननिी उपलब्ि करून देण्यात 
यावा, अशी मागणी लोकप्रनतननिीींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ननसगारम्य 
हठकाणाचा ववकास ननिीअभावी प्रलींबबत असल्याने पया् काींच े आकषाण 
वाढववण्याच्यादृष्ीने तसेच शासनाच्या महसलूात वाढ होण्याकरीता,  
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धचखलदरा पया् न स्थळाला मलुभतू सोयी सवुविा उपलब्ि करण्याकरीता 
ववशषे ननिीची तरतदु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच सदर काम केव्हापयांत पणूात्वास येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 धचखलदरा िेत्राच्या ववकासाकरीता ववशषे ननयोजन प्राधिकरण म्हणून 
शसडकोची ननयकु्तती करण्यात आली असनू धचखलदरा येथील गोराघा् पॉईं् 
त े हररकेन पॉईं् दरम्यानच्या खालील दरीवर ०.५ क्रक.मी. लाींबीचा स्काय 
वॉक शसडकोमाफा त ववकशसत करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) धचखलदरा पया् न स्थळाला मलुभतू सोयी सवुविा उपलब्ि 
नसल्याने शासनामाफा त १०० को्ीींचा ववशषे ननिी उपलब्ि करुन देण्यात 
यावा अशी मागणी ननदशानास आलेली नाही. 
 तथावप, धचखलदरा येथील ववववि पया् नस्थळाींच ेसशुोशभकरण तसेच 
पायाभतु सोयी सवुविाींसह स्काय वॉक शसडकोमाफा त ववकाशसत करण्याची 
कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील िुां भारिाडी पररसरात लक्ष्मी बबजल्डांग ि बाजूच्या  
इतर इमारती धोिादायि झाल्याबाबत 

  

(२०) * ६०४ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुसनबान ू
खमलफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत ममझाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील डोंगरी दघुा् नेनींतर कुीं भारवाडी पररसरात दा्ीवा्ीने जीणा 
इमारती उभ्या असनू त्यातील १०० वष ेझालेली लक्ष्मी बबच्ल्डींग व बाजूच्या 
इतर इमारती अनतशय िोकादायक पररच्स्थतीत असल्याचे हदनाींक २२ जुल,ै 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर इमारतीींचा पनुववाकास करण्यास ववकासक शमळत 
नसल्याने त्या पनुववाकासापासनू वींधचत राहहल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उपरोक्तत इमारतीींचा 
पनुववाकास करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जजतेंर आव्हाड : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. मुींबई इमारत दरुुस्ती व 
पनुराचना मींडळाच्या अहवालानसुार, मुींबई शहरातील महानगरपाशलकेच्या ब, 
क व इ या ववभागातील जनु्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती 
या अनतशय अरुींद भखुींडावर एका लगत एक दा्ीवा्ीने बाींिलेल्या आढळून 
येतात. कुीं भारवाडा पररसरातील “लक्ष्मी बबच्ल्डींग” ही उपकरप्राप्त इमारतीची 
मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुराचना मींडळामाफा त सहाव्या ्प्प्यात दरुुस्ती 
करण्यात आली असनू, इमारतीच्या शौचालयाचा भाग तसेच खोल्यामिील 
छताच्या दरुुस्तीचे काम करुन सींरचनात्मकदृष्ीने सरुक्षित करण्यात आले 
आहेत. तसेच उवाररत कामाकरीता भाडकेरु/रहहवाशी याींनी स्थाननक आमदार 
ननिीतनू ननिीची मागणी केली आहे. सदर ननिी प्राप्त होताच उवाररत कामे 
मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुराचना मींडळामाफा त हाती घेण्यात येतील.  
(२) कुीं भारवाडी पररसरातील लक्ष्मी बबच्ल्डींग व बाजुच्या इतर इमारतीचा 
पनुववाकासाचा प्रस्ताव ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(७) अन्वये मालक/ 
ववकासक व क्रकमान ५१ ्क्तके भाडकेरु/रहहवाशी याींच्याकडून प्राप्त होणे 
आवश्यक आहे. तथावप, याबाबतचा पनुववाकासाचा प्रस्ताव मुींबई इमारत 
दरुुस्ती व पनुराचना मींडळाकड ेप्राप्त झालेला नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे शहरातील जुन्द्या इमारतीांिर िायमसिरूपी िेदरशडे उभारण्याबाबत 
  

(२१) * १४३७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे शहरातील जनु्या इमारतीींवर कायमस्वरूपी वेदरशडे उभारण्यास 
परवानगी देणारा ठराव ठाणे महानगरपाशलकेने पारीत करून त्यास मींजुरी 
शमळण्यासाठी नगरववकास ववभागाकड े पाठववला असनू त्यावर कोणतीही 
कायावाही झाली नसल्याच े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय 
आहेत तसेच सदर प्रस्ताव ननकाली काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे व त्याबाबत शासनाची भशूमका काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) व (२) ठाणे शहराच्या मींजूर ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीमिील ववननयम २३(३) मध्ये फेरबदल करण्याचा महाराषर 
प्रादेशशक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७ चा प्रस्ताव ठाणे 
महानगरपाशलकेने शासनास हदनाींक २१/७/२०१४ च्या पत्रान्वये मान्यतकेरीता 
सादर केला आहे. मुींबई महानगर प्रदेशातील बहृन्मुींबई महानगरपाशलका, नवी 
मुींबई महानगरपाशलका व पनवेल महानगरपशलकेच े शसडकोच े िेत्र वगळून 
उवाररत महानगरपाशलका िते्राकरीता एकाच्त्मक ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
लाग ु करण्याचा तत्वत: ननणाय शासनाने घेऊन, प्रारुप ननयमावली आम 
जनतकेडून हरकती/सचूना मागववण्यासाठी हदनाींक २८/२/२०१७ रोजी प्रशसध्द 
केली आहे. सदरची प्रारुप ननयमावली अींनतम करताना ठाणे 
महानगरपाशलकेच्या उक्तत प्रस्तावावर उधचत ननणाय घेण्याची शासनाची 
भशूमका आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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श्री सांत साईबाबा याांच्या जन्द्मसथळािरुन िाद ननमाचण झाल्याबाबत 
  

(२२) * १५१० श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाथरी (च्ज.परभणी) येथील साईबाबाींच्या जन्मभमूी ववकास आराखड्यास 
शासनाने रुपये १०० को्ीींचा ननिी हदल्यामळेु साईबाबाींच्या जन्मस्थळावरून 
पाथरी आणण शशडी ग्रामस्थामध्ये वाद सरुु झाला असनू हदनाींक १९ जानेवारी, 
२०२० पासनू शशडी बेमदुत बींद ठेवण्याचा ननणाय घेण्यात आल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर वाद शासनस्तरावर शम्ववण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच कायावाहीच े
स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 साईबाबाींच्या जन्मस्थळावरुन हदनाींक १९/०१/२०२० पासनू शशडी 
बेमदुत बींद ठेवण्याचा ननणाय ग्रामस्थाींनी घेतला होता. तथावप, सदर बींद 
हदनाींक १९/१/२०२० च्या रात्री १२.०० वा. पासनू मागे घेण्यात आला. 
 शासनामाफा त साईबाबाींच्या जन्मभमूी आराखड्यासाठी रुपये १०० 
को्ी ननिी देण्यात आलेला नाही. 
(२) मा.मखु्यमींत्री महोदय याींनी हदनाींक २०/०१/२०२० रोजी शशडी ग्रामस्थाींच्या 
शशष्मींडळाशी चचाा करुन सदर वाद सामोपचाराने शम्ववण्यात आला. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील महापामलिेच्या अांगणिाडीतील सेवििाांना  
मामसि िेतन ममळत नसल्याबाबत 

  

(२३) * १५३६ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील महापाशलकेच्या अींगणवाडीतील सेववकाींना गत सात महहन्याींचे 
मानिन शमळाले नसनू समुारे २८० अींगणवाडी सेववकाींना ववनावेतन काम 
करावे लागत असल्याच े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वेतन न शमळाल्यामळेु अींगणवाडी सेववकाींना अनेक समस्याींना 
सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) “अींगणवाडी सेववका सात महहने पगाराववना” अशा 
आशयाची बातमी हदनाींक २२ जानेवारी, २०२० रोजीच्या स्थाननक वतृ्तपत्रात 
प्रशसध्द झाली होती ही वस्तचु्स्थती आहे. 
(२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त ई-ननववदाींव्दारे ननयकु्तत 
स्वयींसेवी सींस्थाींमाफा त महानगरपाशलका शाळाींमध्ये बालवाडी वगा चालववल े
जातात. 
 सद्य:च्स्थतीत शिैणणक वषा २०१९-२०२० मध्ये एकूण ८४८ बालवगा 
सरुु आहेत. सदर बालवाडी वगाांसाठी २६ स्वयींसेवी सींस्थाींमाफा त ८४८ सेववका 
व ८४८ मदतनीसाींची ननयकु्तती करण्यात आली आहे. 
 सदर ८४८ बालवाडी वगाांपकैी १४२ बालवाडी वगा ववद्याथी 
प्सींख्येअभावी आवश्यकतनेसुार इतर महानगरपाशलका शाळाींमध्ये 
स्थलाींतरीत करण्यात आले आहेत. 
 सदर १४२ बालवाडी वगाांमध्ये नव्याने ननयकु्तत करण्यात आलेल्या 
सेववका व मदतनीसाींची माहहती सींबींधित स्वयींसेवी सींस्थाींमाफा त बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेस ववहहत मदुतीत प्राप्त न झाल्यामळेु त्याींना माहे जून, 
२०१९ पासनूचे मानिन देण्यात आले नाही. 
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 तथावप, १४२ बालवाडी वगाांपकैी ७१ बालवाडी वगाांची माहहती सींबींधित 
स्वयींसेवी सींस्थाींमाफा त डडसेंबर, २०१९ मध्ये प्राप्त झाल्यानींतर माहे जानेवारी, 
२०२० पयांतच ेमानिन त्याींना अदा करण्यात आले आहे.  
 उवाररत ७१ बालवाडी वगाांची माहहती माहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
प्राप्त झाली असनू त्याींचे मानिन देण्याबाबतची कायावाही माहे माचा, २०२० 
पयांत पणूा करण्यात येणार असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले 
आहे. 

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

राज्यात नागररिाांना आधारिाडच िेळेत ममळण्याबाबत 
  

(२४) * १८२२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २००९ मध्ये वा त्यादरम्यान आिार नोंदणी सरुू झाली 
असनू त्यावेळी खाजगी व्यक्ततीींव्दारे उपलब्ि असलेल्या कें द्राींमळेु नागररकाींना 
आिार काडासाठी नोंदणी करणे, अद्ययावत करणे, बदल करणे शक्तय होत 
असनू आिार काडाही वेळेवर शमळत होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मात्र गत काही कालाविीपासनू खाजगी व्यक्ततीींव्दारे 
चालववण्यात येणारी आिार कें दे्र बींद करण्यात आली असनू बँका, पोस्् 
कायाालयामाफा त आिार कें द्र सरुू करण्यात आली असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत नववन हठकाणी आिार काडा नोंदणी करणे, आिार 
काडामध्ये पत्ता, नाव, मोबाईल क्रमाींक, ई-मेल आयडी आदी माहहती 
बदलण्याकरीता नागररकाींना अनेकवेळा हेलपा्े मारावे लागत असनू आिार 
काडा नोंदणी तसेच आवश्यक बदल करूनही काही नागररकाींना आिार काडा 
प्राप्त न झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने नागररकाींना आिार काडा त्वररत शमळण्याबाबत 
कोणती उपाययोजना अथवा कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही. सदर योजनेची सरुूवात राषरीय 
पातळीवर सप् े्ंबर, २०१० पासनू झालेली आहे. 
(२) बँका आणण पोस्् कायाालयामाफा त सरुू करण्यात आलेली आिार कें दे्र 
भारतीय ववशशष् पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार याींच्याकडून सरुू 
करण्यात आली आहेत. तथावप, खाजगी जागेमिील आिार कें दे्र शासकीय 
जागेत स्थलाींतरीत करण्याबाबतचे कें द्र शासनाचे ननदेश आहेत. 
(३) हे खरे नाही. बँका व पोस्् कायाालयातील आिार कें दे्र ही, आिार कें द्र 
भारतीय ववशशष् पहचान प्राधिकरण (यआुयडीएआय), भारत सरकार याींच्या 
अखत्यारीतील असल्यामळेु त्याबाबत शासनाकड ेतक्रारी प्राप्त होत नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

माझगाांि (मुांबई) येथील तुळशीदास गोपालजी चॅररटेबल आणण 
ढिलेश्िर मांददर रसटच्या विश्िसताांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(२५) * २२६९ श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ूखमलफे, आकिच .अनांत गाडगीळ, 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि 
िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०५९५ ला ददनाांि २१ माचच, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील   काय :- 
(१) माझगाींव (मुींबई) येथील तळुशीदास गोपालजी चॅरर्ेबल आणण ढाकलेश्वर 
मींहदर रस््च्या ववश्वस्ताींनी गरैव्यवहार केल्याबाबत रहहवाशाींच्या तक्रारीनसुार 
हदनाींक ३ जानेवारी, २०१२ रोजी ननरीिक अहवाल सादर करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहवालात िमाादाय उपायकु्तत याींनी तक्रारदाराींचे म्हणणे 
ऐकून घ्यावे असा आदेश हदला असनू सदर तक्रारदाराींचा जबाब प्रलींबबत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने माहहती घेऊन सदर प्रकरणी तक्रारदाराींच े
जबाब नोंदवनू सींबींधित रस््च्या ववश्वस्ताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी तत्कालीन िमाादाय उपआयकु्तत, बहृन्मुींबई याींच्या 
आदेशानसुार तक्रारदारास त्याींचे म्हणणे सादर करणेकरीता बहृन्मुींबई 
कायाालयाकडून ववनींती पत्र पाठववण्यात आले आहे.  
(३) व (४) तक्रारदाराने केलले्या तक्रारीतील ववनींती ही, अजादार श्री.भोगीलाल 
राींशभया याींनी महाराषर सावाजननक ववश्वस्त व्यवस्था अधिननयम, १९५० च े
कलम ३६(२) अन्वये केलले्या अजाान्वये, न्यासाने ववकासकास ववक्री केलेल्या 
जागेचा करार हा रद करुन सदर जागा सींस्थेस प्रत्यावपात करावी व रस््ीींने 
केलेला गरैव्यवहार व भ्रष्ाचाराची चौकशी करुन न्याय द्यावा ही होती.  
 श्री.भोगीलाल राींशभया याींनी महाराषर सावाजननक ववश्वस्त व्यवस्था 
अधिननयम, १९५० चे कलम ३६(२) अींतगात अजा क्रमाींक ०५/२०१० दाखल 
केला. त्यानींतर अजादार याींनी कलम ३६(२) अींतगातचा अजा मागे घेणेकरीता 
अजा केला. सदरहू मागे घेणेकरीताचा अजा िमाादाय आयकु्तत याींनी हदनाींक 
०९/०८/२०१९ रोजीच्या आदेशाने मींजूर केला आहे.  
 तसेच श्री.राजशे छेडा याींनी रस््च्या ववश्वस्ताींववरुध्द महाराषर 
सावाजननक ववश्वस्त व्यवस्था अधिननयम, १९५० च े कलम ३६(२) अींतगात 
अजा क्रमाींक ४५/२०१७ दाखल केला असनू सदरचा अजा सद्य:च्स्थतीत 
प्रलींबबत आहे. सदरचे प्रकरण िमाादाय आयकु्तत याींचे को्ाात सरुु आहे. 
 

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

मौजे नायगाि (ता.िसई, जज.पालघर) येथील अनधधिृत  
बाांधिाम ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत 

  

(२६) * २३१८ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे नायगाव (ता.वसई, च्ज.पालघर) येथील सव्हे क्र.१९, हहस्सा क्र.११ 
येथील घराच्या वहहवा्ीच्या रस्त्यात सवाश्री भरत हररश्चींद्र गौरीकर व 
ननवतृ्ती यशवींत घसेुकर याींनी अनधिकृतपणे शभ ींतीचे बाींिकाम करुन 
वडडलोपाच्जात वहहवा्ीचा रस्ता बींद केल्याबाबत हदनाींक २३ माचा, २०१८, २९ 
जून, २०१८, ६ ऑगस््, २०१८ व १७ ऑक्त्ोबर, २०१८ रोजी तक्रारी करुनही 
न्याय शमळत नसल्याबाबत तत्कालीन मखु्यमींत्री, प्रिान सधचव, नगरववकास 
ववभाग (१), च्जल्हाधिकारी, पालघर आणण आयकु्तत, वसई ववरार शहर 
महानगरपाशलका याींचकेड ेअजा दाखल केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अनधिकृत बाींिकामावर मुींबई प्राींनतक मनपा 
अधिननयम, १९४९ मिील ननयमानसुार उधचत कारवाई करण्याचे ननदेश 
आयकु्तत, वसई ववरार शहर महानगरपाशलका याींना प्रादेशशक सींचालक, 
नगरपाशलका प्रशासन तथा ववभागीय आयकु्तत, कोकण ववभाग याींनी हदनाींक 
१० सप् े्ंबर, २०१८ रोजी हदले असतानाही अनधिकृत बाींिकाम ननषकाशसत 
करण्यात आले नसल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शासकीय कामात हदरींगाई करणाऱया 
दोषीींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर अनधिकृत बाींिकाम ननषकाशसत 
करुन सावाजननक रस्ता मोकळा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय. 
 अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(२) व (३) मौजे नायगाव, सजा वडवली, स.क्र.१९/७ मिील अनधिकृत 
बाींिकामाबाबत आलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने महाराषर महानगरपाशलका 
अधिननयमानसुार उधचत कायावाही करण्याच्या सचूना प्रादेशशक सींचालक, 
नगरपाशलका प्रशासन तथा ववभागीय आयकु्तत, कोकण ववभाग याींनी     
वसई-ववरार शहर महानगरपाशलका याींना हदनाींक १०/०९/२०१५ रोजी हदल्या 
आहेत, ही वस्तचु्स्थती आहे. 
 



37 

 दरम्यान, सदर वहहवा्ीची हद ननच्श्चत करणे व जागचेी मोजणी व 
शसमाकीं न करण्याच्या अनषुींगाने वसई-ववरार शहर महानगरपाशलकेमाफा त 
कायावाही सरुु असल्याचे महानगरपाशलकेने कळववले आहे. सदरच ेअनधिकृत 
बाींिकामाबाबत महाराषर महानगरपाशलका अधिननयम व महाराषर प्रादेशशक 
नगररचना अधिननयम, १९६६ मिील तरतदुी अन्वये चार आठवड्यात 
कायावाही करण्याबाबत आयकु्तत, वसई-ववरार शहर महानगरपाशलका याींना 
सधूचत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपामलिा क्षे्ातील शालेय पोषण आहार 
ननविदा प्रकक्रयेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२७) * २३३६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.प्रसाद 
लाड : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका िते्रातील शाळाींमिील ववद्यार्थयाांना 
देण्यात येणाऱया शालेय पोषण आहारात ननववदा प्रक्रक्रयेत गरैव्यवहार झाला 
असनू ऑनलाईन पध्दतीने २३ सींस्थाींनी ननववदा अजा भरले असता त्यापकैी 
प्राप्त गणुाच्या आिारे १३ सींस्थाींना मध्यान्ह भोजनाची ननववदा देवनू समुारे 
रुपये २० को्ीींचा गरैव्यवहार झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२० च्या दसुऱया 
आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डोंबबवली येथील एकभमूी चॅरर्ेबल फाऊीं डशेनच्यावतीने अॅड. 
सवुणाा पावश ेयाींनी गरैव्यवहाराप्रकरणी कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेला 
नो्ीस बजावली असनू सदर गरैव्यवहाराची ववनाववलींब चौकशी करून 
सींबींधिताींवर गनु्हा दाखल करावा अशी मागणी माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका िते्रातील शाळेतील 
ववद्यार्थयाांना पोषण आहार परुवठा करण्याकरीता हदनाींक ७/०५/२०१९ रोजी 
ऑनलाईन पध्दतीने ननववदा मागववण्यात आली होती. 
 त्यास अनसुरून एकूण २३ सींस्था/महहला महामींडळाकडून अजा प्राप्त 
झाले. 
 प्राप्त झालेल्या अजाांच े गणुाींकन तक्तत्यानसुार गणुाींकन करून 
आयकु्तत, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका याींचे अध्यितखेाली हदनाींक 
५/०८/२०१९ रोजी झालेल्या बठैकीत सवाानमुत े १२ सींस्थाींची ननवड करण्यात 
आलेली आहे. 
 उवाररत सींस्था आवश्यक कागदपत्राींची पतूाता करू न शकल्याने त्याींची 
ननवड करण्यात आलेली नाही, ही वस्तचु्स्थती आहे. 
(२) व (३) ॲड. सवुणाा पावश ेयाींची हदनाींक १५/०१/२०२० च्या पत्रान्वये अशा 
आशयाची तक्रार कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेस प्राप्त झाली आहे.  
 सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने सवासािारण सभेत चचाा झाली असता, 
यासींदभाात “चौकशी करून अहवाल सादर करा” असे महापौराींनी हदलेल्या 
आदेशानसुार महानगरपाशलकास्तरावर चौकशी सरुू असल्याच,े       
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोल्हापूर महानगरपामलिा हद्दीतील जिाहरनगर येथील अनधधिृत 
बाांधिामे ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत 

  

(२८) * २३७० डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू महानगरपाशलका हदीतील जवाहरनगर येथील ६२३ ए ४ हा 
प्रस्ताववत डीपी रोड असनू सदर हठकाणच्या चार गुींठे जागेवर सात त ेआठ 
जणाींनी अनतक्रमण करुन घरे बाींिली असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अनधिकृत अनतक्रमण ननषकाशसत करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री व आयकु्तत, कोल्हापरू महानगरपाशलका याींचेकड े
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार करुनही कोणतीच कारवाई 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जवाहरनगर (कोल्हापरू) 
येथील डीपी रस्त्यावरील अनतक्रमणावर कायावाही करण्याकड ेदलुाि करणाऱया 
अधिकाऱयाींवर कारवाई करुन सदर अनतक्रमण ननषकाशसत करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) कोल्हापरू महानगरपाशलका हदीतील जवाहरनगर 
येथील स.नीं. ६२३ ए ४ या जागेवर मळु मालकाने गुींठेवारीमध्ये प्लॉ् पाडून 
प्रस्ताववत रस्त्याची जागा ववक्री केल्याचे व सदर जागेवर नवीन 
शमळकतिारकाींनी बाींिकाम केल्याचे ननदशानास आल्याची वस्तचु्स्थती 
महानगरपाशलकेने कळववली आहे. 
(२) उक्तत ननवेदन शासनास प्राप्त झालेले नाही. तथावप, अशा आशयाच े
स्थाननक नगरसेवकाचे ननवेदन यापवुी कोल्हापरू महानगरपाशलकेस प्राप्त 
झाले असल्याचे महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(३) प्रस्ताववत रस्त्याचे आरिण हे खाजगी जशमनीवर असनू, सदर जमीन 
सद्य:च्स्थतीत कोल्हापरू महानगरपाशलकेच्या ताब्यात नाही. तसेच, यासींदभाात 
हदवाणी न्यायालय, कोल्हापरू येथे दावा दाखल असनू सद्य:च्स्थतीत प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे, असे कोल्हापरू महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िाांरे येथील किल्ल्याच्या सुशोमभिरणाच्या िामात  
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२९) * २३९४ श्री.सजुजतमसांह ठािूर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वाींदे्र येथील क्रकल्ल्याच्या सशुोशभकरणाचे समुारे रुपये २० को्ी काम 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकडून मे.ए.पी.आय शसच्व्हलकॉन या कीं त्रा्दार 
कीं पनीस हदल्याच े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी सदर कीं पनीस बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त देण्यात 
आलेल्या रस्त े दरुूस्ती, जलवाहहन्याींचे रींगकाम, रस्त्याच्याकडलेा बॅररकेडस 
लावणे इत्यादी कामाींमध्ये गरैव्यवहार केल्याप्रकरणी दींड आकारण्यात येवनू 
केलेल्या कामाची चौकशी करण्याबाबत श्री.शकील पा्णी, सामाच्जक 
कायाकताा याींनी मा.नगरववकास मींत्री तसेच आयकु्तत, बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलका याींचकेड ेमाहे फेब्रवुारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार 
अजा सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एखाद्या प्रकरणात दोषी आढळलले्या कीं त्रा्दार कीं पनीस काम 
देण्यात येवनू नये असा बहृन्मुींबई महानगरपाशलका व शासनाचा ननयम 
असताना देखील सदर कीं त्रा्दाराचा आधथाक फायदा करण्याच्या दृष्ीकोनातनू 
वाींदे्र येथील क्रकल्ल्याच्या दरुूस्तीच्या कामाचे कीं त्रा् देण्यात आले असनू 
कीं पनीच्या पवूीच्या दोषारोपाींकड े जाणीवपवूाक दलुाि करणाऱया बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या सींबींधित अधिकारी व कमाचारी याींच्यावर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच उपरोक्तत प्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या तक्रार अजाावर तसेच 
दोषी कीं त्रा्दारास काळया यादीत समाववष् करून कीं पनीचे सींचालक 
मींडळावरील सवा सदस्याींच े पॅनकाडा काळया यादीत ्ाकून भववषयात सदर 
कीं पनीस बहृन्मुींबई महानगरपाशलका तसेच शासनाकडून कोणतहेी कीं त्रा् 
देण्यात येव ूनये याकरीता कोणत्या उपाययोजना अथवा कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) या आशयाची बातमी हदनाींक १०/०२/२०२० रोजीच्या 
स्थाननक वतृ्तपत्रात प्रशसध्द झाली होती ही वस्तचु्स्थती आहे. 
(२) याबाबतचा हदनाींक ०४/०२/२०२० रोजीचा तक्रार अजा प्राप्त झाला 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
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(३) जलवाहहन्याींचे रींगकाम व रस्त े दरुुस्तीच्या कामाींमध्ये त्रु् ी आढळून 
आल्यामळेु मे.ए.पी.आय. शसव्हीलकॉन प्रा.शल. या कीं पनीवर महानगरपाशलकेमाफा त 
यापवूी दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
 वाींदे्र क्रकल्ल्याच्या पररसरातील उद्यानाींचे सशुोशभकरण करण्याच्या 
कामाच्या ननववदा प्रक्रक्रयेत मे.ए.पी.आय. याींची बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमाफा त लघतु्तम प्रनतसादात्मक ननववदाकारक म्हणून ननवड 
करण्यात आली होती. 
 तथावप, सदर प्रस्ताव महानगरपाशलकेच्या स्थायी सशमतीने दफ्तरी 
दाखल केल्यामळेु या कामाकरीता कायाादेश देण्यात आले नाहीत अस े
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या ववववि कामाींसाठी ननयकु्तत कीं त्रा्दाराींनी 
केलेल्या कामाींमध्ये त्रु् ी आढळून आल्यास त्याींच्यावर बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या प्रचशलत िोरणानसुार नो्ीसची बजावणी करुन दींडात्मक 
कारवाई करण्यात येत.े 
 तथावप, कीं त्रा्दाराने त्रु् ीींची पतुाता न केल्यास क्रकीं वा गरैव्यवहार 
केल्यास त्याला काळया यादीत ्ाकण्याच्या अनषुींगाने पढुील कायावाही 
करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पिई (मुांबई) येथील दहरानांदानी भागातील गॅलेररया मॉल  
मधील अनधधिृत अनतक्रमणाबाबत 

  

(३०) * २४९५ श्री.रामननिास मसांह : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील पवई येथील हहरानींदानी भागातील “गॅलेररया मॉल” मध्ये 
ववववि प्रकारची दकुाने उघडण्यात आली असनू सदर दकुानदाराींनी 
महापाशलकेची परवानगी न घेता आपली दकुाने पढेु वाढववल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर दकुाने पढेु वाढववण्यात आल्यामळेु मॉलमध्ये येणाऱ या 
नागररकाींना ये-जा करण्यास रस्ता/जागा अरुीं द पडत असनू तथेे हॉ्ेल, 
खाद्यपदाथा बनववण्याची दकुानेसधु्दा उघडण्यात आली असल्याने सदर 
खाद्यपदाथा बनववणाऱ या दकुानदाराींनी महापाशलकेच्या सावाजननक आरोग्य 
ववभागाकडून ररतसर परवानगी घेतली नसल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर दकुानदार ववजेवर चालणाऱया यींत्राव्दारे डोसा, इडली 
आहद खाद्यपदाथा सराासपणे तयार करुन ववकत असनू एकापेिा जास्त गॅस 
शसलेंडर दकुानात ठेवल्याने भववषयात दघुा् ना होवनू मोठी च्जववतहानी 
होण्याची शक्तयता वताववली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मॉलमध्ये सरुु असलेल्या अनधिकृत अनतक्रमणाबाबत 
महापाशलकेकड े तक्रारी करुनही कोणतीच कारवाई झालेली नसल्यामळेु 
याबाबत शासनाने गाींभीयााने लि घालनू गॅलेररया शॉवप ींग कॉम्प्लेक्तसमिील 
अनतक्रमण केलेल्या दकुानदाराींवर तसेच ररतसर परवाना न घेता सरुु 
असलेल्या हॉ्ेल तसेच खाद्यपदाथा ववके्रत्याींवर कायदेशीर कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) मुींबईतील पवई येथील हहरानींदानी येथे “गॅलेररया 
मॉल” या इमारतीचा काही भाग हा तळघर + तळमजला + पहहला मजला 
असा असनू तळमजला व पहहल्या मजल्यावर दकुानाींचे गाळे आहेत. तसेच, 
काही भाग हा तळमजला + पाच मजले असा असनू तथेे व्यावसानयक 
कायाालये आहेत. 
 गॅलेररया मॉलमध्ये दकुाने वाढववणे व अनतक्रमण करुन हॉ्ेल सरुु 
करणे, खाद्यपदाथा बनवनू त े उघडपणे ववकणे, एकापेिा जास्त शसलेंडर 
वापरणे अशा आशयाची तक्रार बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस माहे जानेवारी, 
२०२० च्या दरम्यान प्राप्त झाली असल्याचे महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(२) व (३) गॅलेररया मॉलमिील तळमजल्यावर खाद्यपदाथा बनववण्याची ३ व 
पहहल्या मजल्यावर १५ दकुाने असनू, तळमजल्यावरील २ दकुाने तात्परुत्या 
स्वरुपाची लाकडी क्रकीं वा ्ेबल ठेवनू वाढववण्यात आल्याचे आढळून आले. 
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 तसेच, खाद्यपदाथा बनववणाऱया सदर १८ दकुानाींमध्ये एकापेिा 
जास्त गॅस शसलेंडर आढळून आल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले 
आहे.  
(४) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त खालीलप्रमाणे कारवाई 
करण्यात आली/येत आहे :-  

• तळमजल्यावरील ३ दकुानाींवर मुींबई महानगरपाशलका अधिननयम, 
१८८८ च्या कलम ३९४/४७१ व ४७२ नसुार कारवाई करण्यात आली 
आहे. 

• पहहल्या मजल्यावरील १५ दकुानाींवर मुींबई महानगरपाशलका 
अधिननयम, १८८८ च्या कलम ३९४ आणण ४७१ नसुार कारवाई 
करण्यात आली आहे. 

• सदर १८ दकुानाींमिून अद्यापपयांत एकूण ३१ गॅस शसलेंडर जप्त 
करण्यात आले आहेत. 

• सदर १८ दकुानाींवर पाहणी अहवाल बजावनू शश ींदेवाडी, दादर येथील 
मा.महानगर दींडाधिकारी न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आल े
आहेत. 

• इतर ८ दकुानाींमिील पो्माळयाींमध्ये करण्यात आलेल्या वाढीव 
बाींिकामाींवर मुींबई महानगरपाशलका अधिननयम, १८८८ च्या कलम 
३५१ नसुार नो्ीस बजावण्यात आली आहे.  

• सदर पररसर ननरीिणाखाली ठेवण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अमलबाग ि मुरुड (जज.रायगड) तालुक्तयातील धपूप्रनतबांधि  
बांधारे नादरुुसत असल्याबाबत 

  

(३१) * ४६० श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७९९७ ला 
ददनाांि १८ जून, २०१९ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) अशलबाग (च्ज.रायगड) नगरपररषद हदीतील समदु्र क्रकनारपट्टी, माींडवा त े
शमळकतखार, रेवस त े बोडणी तसेच सासवणे समदु्रक्रकनारा या भागातील 
बींिाऱयाींची मोठ्या प्रमाणावर िुप होवनू तो नादरुूस्त असनू बोरली (ता.मरुुड) 
कोळीवाडा येथील समदु्रक्रकनारी असलेला िूप प्रनतबींिक बींिारा गत सहा-सात 
वषाापासनू समदु्राला येणाऱया उच्चतम व मोठ्या ला्ाींमळेु वाहून गेल्याने 
क्रकनारपट्टीलगत असणाऱया घराींचे नकुसान होऊन लोक बेघर होण्याची 
पररच्स्थती ननमााण झाल् याचे माहे जानेवारी, २०२० च्या पहहल्या सप्ताहात 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक मच्छीमार कोळी बाींिवाींनी तहशसलदार मरुुड 
(च्ज.रायगड) तसेच बोरली गावचे मींडळ अधिकारी व तलाठी याींना लेखी 
तक्रार हदल्यानींतर त्याहठकाणी समि भे् देऊन नकुसान झाल्याचा पींचनामा 
करून शासनाकड ेअहवाल सादर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सीआरझेडच्या ननयमातनू कोळीवाड्याींना सू्  देण्यात आली 
असली तरी दरुवस्था झालेल्या बींिाऱयाींना नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सीआरझेडचा अडथळा ननमााण होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशलबाग व मरुुड येथील समदु्र क्रकनाऱयालगत असलेले 
कोळीवाड े व गावाच्या सींरिणाकरीता िूपप्रनतबींिक बींिाऱयाची बाींिणी करून 
मच्च्छमार समाजातील लोकाींना भववषयात उद् भवणाऱया नसैधगाक 
आपत्तीपासनू सींरिण देण्याबाबत तसेच नादरुूस्त सागरी िुपप्रनतबींिक बींिारे 
त्वररत बाींिण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही अथवा उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
(३) CRZ अधिसचूना २०११ नसुार ननयमाप्रमाणे “महाराषर क्रकनारी 
व्यवस्थापन प्राधिकरण” (MCZMA) व “राज्य पयाावरण आघात मलु्याींकन 
सशमती” (SEIAA) ची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  
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(४) अशलबाग व मरुुड (च्ज.रायगड) येथील प्रस्ताववत समदु्र िुपप्रनतबींिक 
बींिारे बाींिण्याची काम े सन २०२०-२०२१ चे अथासींकल्पात समाववष् 
करण्यासाठी प्रस्ताववत करण्यात आली आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील जुन्द्या पुनरचधचत इमारतीांचा पुनविचिास िरण्याबाबत 
  

(३२) * १४१९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.महादेि जानिर, श्री.विनायिराि 
मेटे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ूखमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत ममझाच : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईमध्ये म्हाडाच्या ५६ वसाहती असनू त्यातील बहुसींख्य इमारती   
६०-७० वषाापवूीच्या असल्यामळेु समुारे ४५ वषाापवूीच्या ३३६ जुन्या इमारती, 
चाळी पाडून बाींिण्यात आलेल्या मुींबईतील पनुराधचत इमारतीींच्या पनुववाकास 
िोरणामध्ये माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान बदल करुन केलेल्या 
तरतदुीच्या अनषुींगाने सदर इमारतीींची पनुववाकास प्रक्रक्रया थाींबली असल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारती िोकादायक च्स्थतीत असनू त्या कोसळल्यास 
होणाऱया अपघाताींमध्ये च्जववतहानी होण्याचा िोका ननमााण झाल्यामळेु या 
वसाहतीींचा पनुववाकास करण्याची गरज असनू जनु्या व मोडकळीस आलेल् या 
उपकरप्राप्त आणण खाजगी इमारती, बीआय्ी चाळी, पींतप्रिान अनदुान 
प्रकल्पाींतगात येणाऱया इमारती तसेच म्हाडाींतगात येणाऱया जुन्या चाळी 
आदीींच्या पनुववाकासाला गती शमळण्याकरीता शासनाने नेमलेल्या 
लोकप्रनतननिीींच्या आठ सदस्याींच्या सशमतीने माहे ऑगस््, २०१८ च्या 
शवे्च्या आठवड्यात गहृननमााण ववभागास अहवाल सादर केलेला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्तत इमारतीींचा पनुववाकास िोरणामध्ये बदल करुन त्याींचा 
पनुववाकास करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, त्याचप्रमाणे गहृननमााण ववभागास सादर करण्यात आलेल्या 
अहवालातील शशफारशीींचे स्वरुप काय आहे व त्यावर कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जजतेंर आव्हाड : (१) हे खरे नाही. 

मुींबईतील ५६ वसाहतीींमिील जुन्या इमारतीींचा पनुववाकास बहृन्मुींबई 
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या ववननयम ३३ (५) नसुार करण्यात येत आहे. 
तर, मुींबई शहरातील जीणा व मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त इमारतीींच्या 
जलद पनुववाकासासाठी शासनाने हदनाींक ११/०९/२०१९ रोजी मागादशाक सचूना 
जारी केलेल्या आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 मुींबई शहर बे्ावरील उपकरप्राप्त इमारती/बबगर उपकरप्राप्त इमारती 
आणण महाराषर गहृननमााण व िेत्रववकास प्राधिकरणाशी सींबींधित इमारतीींशी 
ननगडीत समस्याींसींदभाात िोरणात्मक ननणाय घेण्यासाठी शासनास सचूना 
करण्याकरीता शासन ननणाय, हदनाींक २९/१०/२०१६ अन्वये ८ वविानमींडळ 
सदस्याींची सशमती गहठत करण्यात आली होती. सदर सशमतीच्या शशफारसी 
शासनास प्राप्त झाल्या आहेत. 
(३) शासन ननणाय, हदनाींक २९/१०/२०१६ अन्वये गहठत करण्यात आलेल्या 
वविानमींडळ सदस्याींच्या सशमतीने सादर केलेल्या शशफारसीींच्या अहवालानसुार 
मा.मींबत्रमींडळ हदनाींक २८/०८/२०१९ रोजी झालले्या बठैकीतील ननणायाच्या 
अनषुींगाने खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे. 

• मुींबई शहरातील जीणा व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त 
इमारतीींच्या जलद पनुववाकासासाठी शासन ननणाय, गहृननमााण 
ववभाग, हदनाींक ११/०९/२०१९ अन्वये मागादशाक सचूना ननगाशमत 
करण्यात आल्या आहेत. 
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• म्हाडा अधिननयम, १९७६ मिील कलम ७७ (C) आणण ९५-अ मध्ये 
सिुारणा करणे तसेच ७९-अ आणण ९१-अ या नवीन कलमाींचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 

• उपकरप्राप्त व त्यालगत असणाऱया बबगर उपकरप्राप्त इमारतीींचा 
समहु पनुववाकास करण्यासाठी DCPR-२०३४ मध्ये सिुारणा करणे / 
मुींबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतीींचा ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
३३(७) अन्वये पनुववाकास करण्यासाठी महाराषर गहृननमााण व 
िेत्रववकास प्राधिकरण याींना ननयोजन प्राधिकारी म्हणनू घोवषत करणे 
/ ज्या उपकरप्राप्त इमारती म्हाडामाफा त पनुववाकशसत करण्यात 
आल्या आहेत, अशा ३० वषा जुन्या व मोडकळीस आलेल्या पनुराधचत 
इमारतीींच्या पनुववाकास ववकास ननयींत्रण ननयमातील ३३(७) नसुार 
करण्याच्या अनषुींगाने आवश्यकत्या सिुारणा करण्याबाबत 
नगरववकास ववभागामाफा त कायावाही सरुु आहे. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  
मभिांडी-िल्याण-मशळ टप्पा क्र. २ च्या िामास मांजुरी ममळण्याबाबत 

  

(३३) * १११ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४५२८ ला ददनाांि २६ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शभवींडी-कल्याण-शशळ रस्त्याच्या ्प्पा क्र. १ च्या कामात शशळफा्ा त े
शभवींडी या २१.६० क्रक.मी. रस्त्याचे चौपदरीकरण व मजबतुीकरण, देसाई 
खाडीवरील पलू व का्ई रेल्वे पलू प्रस्ताववत असनू शभवींडी-कल्याण-शशळ 
मागााच्या ्प्पा क्र. २ मध्ये कल्याण बाह्य वळण रस्ता व त्यावरील उड्डाण 
पलुासह उल्हास खाडीवरील मोठा पलू, त्याींचे जोडरस्त े व शभवींडी बाह्य 
रस्त्यावरील उड्डाणपलू बाींिणे या कामाचा समावेश होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ्प्पा क्र. २ च्या कामास प्रदीघा कालाविी लागणार असल्याने 
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेच्या अखत्यारीतील दगुााडी जकात नाका त े
छत्रपती शशवाजी महाराज चौक त े पत्री पलू त े ्ा्ा पॉईं् या रस्त्याचे 
चौपदरीकरण व सिुारणा करुन त्यावरून राक्रफक वळववणेबाबत     
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेने सवासािारण सभा क्र. १०, हदनाींक     
२० माचा, २००६ रोजी ववषय क्र. ९ ठराव क्र. १७२ नसुार ठराव करून 
शासनास “ना-हरकत दाखला” हदलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेने ठराव करून हदल्यानींतर 
एम.एस.आर.डी.सी.ने ज्या कारणासाठी हा “ना-हरकत दाखला” माधगतला होता 
त्या शभवींडी-कल्याण-शशळ ्प्पा क्र. २ चे काम वगळण्यासाठी प्रस्ताववत 
असनू मींबत्रमींडळ पायाभतू सवुविा सशमतीच्या हदनाींक १३ जून, २०१७ 
रोजीच्या बठैकीत चचाा होऊन याबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव सादर करण्याच्या 
अनषुींगाने ववभागामाफा त कायावाही प्रस्ताववत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले आहे व त्यानसुार कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका 
शहरातील वाहतकू कोंडी सोडववण्यासाठी शभवींडी-कल्याण-शशळ ्प्पा क्र. २ हा 
अनतशय महत्वपणूा प्रकल्प पणूात्वास नेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच सदर प्रकल्प वगळण्याची सवासािारण कारणे काय 
आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) महाराषर शासनाने शभवींडी कल्याण शशळफा्ा रस्त्याची सिुारणा करणे 
या कामास शासन ननणाय, क्र.खािेस-२००४/प्र.क्र.३२५/रस्त-े८, मींत्रालय   
मुींबई-३२, हदनाींक २४/०७/२००६ नसुार मान्यता हदली असनू ्प्पा-२ च्या 
कामाची क्रकींमत रुपये १००.९९६ को्ी आहे व या अींतगात कल्याण बाह्य 
वळण रस्ता व त्यावरील रेल्वे उड्डाणपलूासह उल्हास खाडीवरील मोठा पलू, 
त्याींचे जोड रस्त ेव शभवींडी बाह्य वळण रस्त्याींवरील उड्डाण पलू या कामाींचा 
समावेश आहे.  
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 ्प्पा-२ प्रकल्पासाठी कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका िेत्रातील 
भसूींपादन कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेने करावयाचे असनू तसेच 
कोनगाव ग्रामपींचायत िेत्रातील भसूींपादन सा.बाीं.ववभागाने करावयाचे आहे व 
भसूींपादनासाठी लागणारा ननिी महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींडळाने 
सावाजननक बाींिकाम ववभागास द्यावयाचा आहे. त्यानषुींगाने महामींडळाने या 
भसूींपादनासाठीची आतापयांत आवश्यक रक्तकम सावाजननक बाींिकाम 
ववभागाकड े वगा केली आहे. कोनगावात प्रत्यि जागेवर केलेली आखणी 
दोनदा गावकऱ याींनी काढून ्ाकली व सदर आखणीस गावकऱ याींचा ववरोि 
आहे. त्यामळेु कोनगाव ग्रामपींचायत िते्रातील भसूींपादनाबाबत पढुील 
कायावाही झालेली नाही.  
 दरम्यान कल्याण शहरातील वाहतकू कोंडीची समस्या सोडववण्यासाठी 
मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणामाफा त उल्हास खाडीवर मोठा पलू, 
माणकोली मो्ागाव उल्हास खाडीवर सहापदरी पलु तसेच शभवींडी कल्याण 
शशळफा्ा रस्त्यावरील बदलापरू जींक्तशन पासनू कल्याण ररींग रोड दगूााडी 
पलुापयांत बाींिण्याची कामे हाती घेतली असल्यामळेु महामींडळाने ्प्पा-२ ची 
कामे रद करण्याबाबतच्या प्रस्तावाच्या अनषुींगाने कायावाही प्रगतीत आहे.  
 शभवींडी कल्याण शशळफा्ा रस्त्यावर वाहतकू वदाळमध्ये वाढ 
झाल्यामळेु शशळफा्ा त े शभवींडी जींक्तशन या २१.१०० क्रक.मी. लाींबीमध्ये 
चारपदरी रस्त्याचे सहापदरीकरण (देसाई खाडीवरील दोन पलु, लोढा जींक्तशन 
येथे उड्डाणपलु, क्ई येथे दोन उड्डाणपलु व पत्रीपलुाचे येथ ेनवीन पलुासह) 
करण्याच्या प्रस्तावास शासनाने हदनाींक २४/११/२०१७ रोजीच्या शासन 
ननणायान्वये मान्यता हदली असनू सद्य:च्स्थतीत काम प्रगतीपथावर आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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सिगीय मशिसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठािरे याांच ेसमारि उभारण्याबाबत 
  

(३४) * १३२९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.सांजय दौड : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ४८१३४ ला ददनाांि २६ जनू, २०१९ रोजी ददलले्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) दादर, मुींबई येथील महापौर ननवासाच्या जागी स्वगीय शशवसेनाप्रमखु 
बाळासाहेब ठाकरे याींचे स्मारक उभारण्याचा ननणाय तत्कालीन शासनाने 
घेतला असनू त्यासाठी रुपये १०० को्ी रुपयाींची आधथाक तरतदू केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्मारक उभारणीची ननयोच्जत जागा अपरूी पडत 
असल्याने ननयोच्जत जागेऐवजी आता डॉ.श्यामा प्रसाद मखुजी चौकातील 
वाहतकू बे् येथ े उक्तत स्मारक उभारण्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने 
मींजरूी हदली असल्याचे हदनाींक २१ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर स्मारक उभारणीसाठी सशमती देखील ननयकु्तत करण्यात 
आली असनू स्मारक उभारण्याची जबाबदारी एम.एम.आर.डी.ए.कड े देण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्तत स्मारक उभारणीच्या कामाची सद्य:च्स्थती काय आहे 
तसेच स्मारक उभारणीसाठी क्रकती कालाविी लागणे अपेक्षित आहे, याबाबत 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
 दादर येथील महापौर ननवासस्थानाच्या जागी स्वगीय बाळासाहेब 
ठाकरे याींच्या राषरीय स्मारकासाठी लागणारा रुपये १०० को्ीींचा ननिी 
सरुुवातीस मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने खचा करावयाचा असनू, 
त्याची प्रनतपतूी राज्य शासनाकडून करण्यात येणार आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
 दक्षिण मुींबईतील छत्रपती शशवाजी महाराज वस्तसुींग्रहालय आणण 
नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडना आ ा् इमारतीसमोर महात्मा गाींिी रोडवरील     
डॉ.श्यामा प्रसाद मखुजी चौकातील वाहतकू बे्ामध्ये शशवसेनाप्रमखु माननीय 
बाळासाहेब ठाकरे याींचा पणूााकृती पतुळा उभारण्याच्या प्रस्तावास बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने ठराव क्र. १४०१ अन्वये हदनाींक २१ जानेवारी, २०२० रोजी 
मींजूरी हदली आहे. 
(३) होय, खरे आहे. 
(४) व (५) दादर येथील महापौर ननवासस्थानाच्या जागी स्वधगाय बाळासाहेब 
ठाकरे याींच्या स्मारकाच्या कामासाठी मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधिकरणामाफा त हदनाींक २४ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी ननववदा मागववण्यात 
आल्या होत्या. त्यानषुींगाने प्राप्त झालेल्या एकूण दोन ननववदाींपकैी लघतु्तम 
ननववदा ५४.५० ्क्तके अधिक्तय दराची असल्याने सदरची ननववदा स्वीकाराह्या 
नसल्याने ननववदा रद करण्यात आली आहे. यासींदभाात स्वगीय बाळासाहेब 
ठाकरे राषरीय स्मारक सावाजननक न्यास याींच्या सल्ल्याने पढुील कायावाही 
करण्याचे प्राधिकरणामाफा त प्रस्ताववत आहे. 
 

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

विरार पजश्चम (जज.पालघर) येथील विरार-बोळीांज  
म्हाडा िसाहतीला पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

  

(३५) * १४६१ श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववरार पच्श्चम (च्ज.पालघर) येथील ववरार-बोळीींज म्हाडा वसाहतीला 
पाणीपरुवठा होण्यासाठी वसई-ववरार महानगरपाशलकेकडून पाईपलाईन 
्ाकण्याच ेकाम गत दीड वषाापासनू प्रलींबबत असल्याने तथेील रहहवाश्याींना 
दररोज ्ँकरव्दारे पाणीपरुवठा करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी स्थाननक रहहवाश्याींनी तत्कालीन मा.गहृननमााण 
राज्यमींत्री, सभापती, कोकण गहृननमााण मींडळ, आयकु्तत, वसई-ववरार 
महानगरपाशलका तसेच वसई-ववरार महापाशलकेतील अधिकारी व गहृननमााण 
मींडळाचे सींबींधित अधिकारी याींचेसमवेत झालले्या बठैकीमध्ये महापाशलकेने 
पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम पणूा करावे असे आदेश देण्यात आले होत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तत्सींदभाात मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना हदनाींक १४ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास सववस्तर ननवेदन देखील देण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम ववनाववलींब 
पणूा करण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व 
त्याबाबतची सद्य:च्स्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) ववरार-पच्श्चम (च्ज.पालघर) येथील ववरार बोळीींज 
म्हाडा वसाहतीला म्हाडाव्दारे ्ँकरने पाणीपरुवठा करण्यात येत असल्याची 
वस्तचु्स्थती वसई-ववरार शहर महानगरपाशलकेने कळववली आहे. 
(२) होय. 
 तत्कालीन मा.राज्यमींत्री (गहृननमााण) याींनी हदनाींक २१/०६/२०१९ रोजी 
घेतलेल्या बठैकीत म्हाडा ववरार बोळीींज प्रकल्पाच्या वपण्याच्या पाण्याच्या 
समस्येबाबत वसई-ववरार शहर महानगरपाशलकेने कायद्यानसुार आवश्यक ती 
कायावाही तात्काळ करावी अस ेआदेश हदले होत.े 
(३), (४) व (५) म्हाडा रहहवाशाींची पाणी परुवठ्याच्या समस्येसींदभाात ननवेदने 
प्राप्त झाली असनू यानषुींगाने तातडीने कायावाही करण्याच्या सचूना 
महानगरपाशलकेस देण्यात आल्या आहेत.  
 सदर वसाहतीींना पाणीपरुवठा करण्याबाबत वसई-ववरार शहर 
महानगरपाशलकेने खालीलप्रमाणे कळववले आहे :- 

• चींदनसार मखु्य सींतलुन ्ाकी त ेबोळीींजपयांत जलवाहहनी अींथरण्याच े
काम हाती घेतले असनू सदरचे काम प्रगती पथावर आहे. 
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• तथावप, सींपणूा कामाींपकैी ६०० मी. जलवाहहनी ही रेल्वे क्रॉशस ींग 
खालनू व स्थाननक शतेकऱयाींच्या खाजगी शतेजशमनीतनू जात 
असल्याने त्यानषुींगाने रेल्वे प्रशासनासोबत करारनामा अींनतम 
्प्प्यावर आहे. 

• तसेच स्थाननक शतेकऱयाींसमवेत याबाबत वा्ा-घा्ी करून तोडगा 
काढणे सरुु आहे. 

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

राज्यातील महानगरपामलिा ि नगरपामलिा क्षे्ाांमधील  
िचऱयाची विल्हेिाट लािण्याबाबत 

  

(३६) * १६१० श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुसनबानू 
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत ममझाच : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४१२० ला ददनाांि २८ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महानगरपाशलका व नगरपाशलकािेत्राींमध्ये गत अनेक 
वषाांपासनू कचऱयाचा प्रश्न गींभीर झाल्यामळेु नागरीकाींच्या आरोग्यावर त्याचा 
पररणाम होत असनू महानगरपाशलका व नगरपाशलकेच्या कचऱयावर 
उपाययोजना करणाऱया यींत्रणाही कालबाह्य झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कचऱयाच्या गींभीर प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी हदनाींक 
३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री याींनी 
महानगरपाशलकेचे आयकु्तत व नगरपाशलकाींचे मखु्याधिकारी याींच्याशी च्व्हडडयो 
कॉन्फरन्सद्वारे सींवाद सािला असनू नगरववकास ववभागाच्या प्रिान 
सधचवाींनी यासींदभाात अशलकडचे सादरीकरण करुन शासनास माहहती हदलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
 



54 

(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार 
पररणामकारक उपाययोजना करण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे व त्यासाठी क्रकती कालाविी लागणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 स्वच्छ भारत अशभयान (नागरी) अींतगात राज्यातील सवा 
महानगरपाशलका/नगरपररषदा/नगरपींचायतीमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन 
करण्यात येत आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 स्वच्छ भारत अशभयान (नागरी) अींतगात कें द्र शासनामाफा त दरवषी 
देशातील सवा शहराींचे स्वच्छतचे्या अनषुींगाने कें द्र शासनाने नेमलेल्या त्रयस्त 
यींत्रणेमाफा त सवेिण करण्यात येत.े  
 त्यानसुार, स्वच्छ सवेिण-२०२० अींतगात कें द्र शासनाने नेमलेल्या 
त्रयस्त यींत्रणेमाफा त शहराींची तपासणी हदनाींक ४ जानेवारी, २०२० पासनू सरुू 
होणार असल्याने, या स्वच्छ सवेिणात राज्यातील शहराींनी चाींगली कामधगरी 
करावी म्हणून मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी हदनाींक ३ जानेवारी, २०२० रोजी 
राज्यातील महानगरपाशलकाींचे आयकु्तत व नगरपररषदा/नगरपींचायतीच े
मखु्याधिकारी याींच्याशी च्व्हडडओ कॉन्फरन्सव्दारे सींवाद सािला होता. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबईत भूखांडाचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(३७) * ५०३ अॅड.हुसनबान ू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.िजाहत ममझाच : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील एपीएमसी माके् नवी मुींबईत स्थलाींतरीत झाल्यानींतर 
व्यापाऱ याींना गोदामे तयार करण्यासाठी शसडकोने रुपये १५ को्ी एवढ्या 
सवलतीच्या दरात हदलेल्या ४० हजार चौ.मी्र जागवेर आता व्यावसानयक 
सींकुल उभे राहणार असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींबींधित दोषी सोसाय्ीन े शसडकोची सींमती न घेता तसेच 
अनेक मळु व्यापाऱ याींना सोसाय्ीमिून वगळून बनाव् सदस्याींचा समावेश 
करुन केलेल्या गरैव्यवहारात शसडकोचे रुपये ९०० को्ीींचे नकुसान झाल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबींधित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१), (२) व (३) अींशतिः खरे आहे. 
 ए.पी.एम.सी. न्य ू बाँबे मचांट्स कॉमन वेअरहाऊशसींग याींना वाशी 
नोडमिील सेक्त्र १९-एफ, भखूींड क्र.१ (२५०३३.७४ चौ.मी.) व भखूींड क्र.५ 
(१३१७२.८० चौ.मी.) हे भखूींड “वेअरहाऊशसींग” प्रयोजनासाठी हदनाींक 
१८/०५/१९९८ रोजीच्या भाडपेट्टा करारनाम्यान्वये वा्प करण्यात आले आहेत. 
सदर सींस्थेने शसडको महामींडळाची परवानगी न घेता परस्पर नवी मुींबई 
महानगरपाशलका याींचेकडून हदनाींक ३०/०८/२०११ रोजी भखूींडाचा वापर व्यापार 
प्रयोजनासाठी करुन घेतला आहे. भखूींड वा्पाच्या करारनाम्यातील अ्ीनसुार 
बाींिकाम केले नसल्याने सदर सींस्थेस शसडकोने हदनाींक ७/१०/२०१९ रोजी 
कारणे दाखवा नो्ीस बजावली असनू प्रस्ततु प्रकरणाची चौकशी शसडकोच्या 
दिता ववभागामाफा त सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरातील गुांठेिारीतील मालमत्तेच ेमहसूल  
अमभलेखानुसार पीआर िाडचिर नोंद घेण्याबाबत 

  

(३८) * ७५८ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद शहरात गुींठेवारी कायद्याींतगात ननयशमत होणाऱया नागरीकाींच्या 
वसाहती मोठ्या प्रमाणात असनू या ३० त े ३५ वष े जुन्या वसाहती 
शासनाच्या मागादशानानसुार व गुींठेवारी ववकास कायद्यान्वये ननयशमत 
करणाच ेकाम औरींगाबाद महानगरपाशलकेतफे करण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाशलका नागररकाींच्या मालमत्तचेे ननयशमतकरणानींतर 
मालकी हक्तकाच्या अनषुींगाने करावयाची पतुाता महसलुी अधिननयमाींतगात होत 
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या वसाहतीतील मालमत्तािारकाींकड ेत्याींच्या मालमत्तचेे सवा 
कागदपत्र ेअसनूही त्याींची नावे महसलू अशभलेखानसुार पीआर काडावर आलेली 
नसल्याने त्याींना पीआर काडा देण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नागररकाींच्या गुींठेवारीतील मालमत्तचेे महसलू अशभलेखानसुार 
पीआर काडावर नोंद घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) महाराषर गुींठेवारी ववकास (ननयमािीन करणे, 
शे्रणीवाढ व ननयींत्रण) अधिननयम, २००१ च े कलम ४(१) च्या तरतदुीनसुार 
औरींगाबाद महानगरपाशलका हदीतील शमळकती/भखूींड ननयशमत करण्याकरीता 
हदनाींक ३१ माचा, २०१८ पयांत मदुतवाढ देण्यास महानगरपाशलकेच्या 
सवासािारण सभेत मान्यता शमळाली असनू त्यानसुार महानगरपाशलकेमाफा त 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
(२) अशी बाब नाही. 
(३) व (४) महाराषर गुींठेवारी ववकास (ननयमािीन करणे, शे्रणीवाढ व 
ननयींत्रण) अधिननयम, २००१ मिील तरतदुीनसुार भखूींड/शमळकतीचे 
ननयशमतीकरण झालेनींतर सींबींधित शमळकत िारकाींनी आवश्यक कागदपत्राींसह 
महसलू ववभागाच्या अधिनस्त असलेल्या नगर भमूापन कायाालयाकड े अजा 
सादर करणे आवश्यक आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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िल्याण-डोंबबिली महानगरपामलिा हद्दीतील मोबाईल टॉिर  
िां पन्द्यािड ेमहापामलिेची थिबािी असल्याबाबत 

  

(३९) * १०१९ श्री.रवि ांर फाटि, श्री.रामननिास मसांह, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.सजुजतमसांह ठािूर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका हदीतील मोबाईल ्ॉवर कीं पन्याकड े
महापाशलकेची ११२ को्ी ८३ लाख मालमत्त्ता कराची थकबाकी असल्याच े
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर थकबाकी वसलू करण्याबाबत काय 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच मोबाईल ्ॉवर कीं पन्याकड े
एवढया मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कराची थकबाकी असण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका िते्रातील ४७१ 
मोबाईल ्ॉवरच्या करापो्ी हदनाींक ०४/०२/२०२० पयांत एकूण रुपये ११३.७७ 
को्ी इतक्तया रक्तकमेची थकबाकी आहे, ही वस्तचु्स्थती आहे. 
(२) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका िते्रात एकूण ९ कीं पन्याींचे मोबाईल 
्ॉवर असनू थकबाकीसह एकूण मागणी रुपये ११८.१० को्ी इतकी आहे. 
 त्यापकैी ४ कीं पन्याींकडून सन २०१९-२०२० या आधथाक वषाात रुपये 
४.३३ को्ी इतका मळु मालमत्ता कर वसलु केलेला आहे. 
 ५ कीं पन्याींनी मा.उच्च न्यायालयात महानगरपाशलकेने लावलेल्या 
शास्ती व व्याजाच्या ववरोिात याधचका दाखल केल्या असनू मा.उच्च 
न्यायालयाने सवा प्रकरणी स्थधगती आदेश हदल्याने मालमत्ता कर वसलुीची 
कारवाई करता आलेली नाही, ही वस्तचु्स्थती आहे.  
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 मा.उच्च न्यायालयाने हदलेले स्थधगती आदेश उठववण्याबाबत 
कायावाही सरुू असल्याचे कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील आरे मेरो िारशडे सथधगती अहिालाबाबत 
  

(४०) * ८७९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सदामशि खोत, श्री.रामदास आांबटिर, 
प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.महादेि जानिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.ननलय 
नाईि, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.रामननिास मसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्रीमती जसमता िाघ, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील कुलाबा त ेसीप्झ या मेरो-३ प्रकल्पाकरीता कारशडे सन २०१५ 
मध्ये आरे वसाहतीत उभारण्याचे प्रस्ताववत करण्यात आले होत े परींत,ु 
शासनाने नेमलेल्या बत्रसदस्यीय सशमतीने सदर मेरो कारशडेसाठी काींजूरमागा 
येथे जागा सचुववलेली असतानाही कारशडेची कामे आरे वसाहतीतच सरुु 
करण्यात आल्यानींतर ववववि कारणाींमळेु पयाावरणवाद्याींसह समाजाच्या 
वववविस्तरातनू सदर मेरो कारशडे प्रकल्पास ववरोि करण्यात आला असनू 
त्यासाठी अनेकवेळा आींदोलने झाली व त्यामळेु शासनाने या कारशडे 
प्रकल्पास स्थधगती देण्याकरीता नेमलेल्या सशमतीने आपला अहवाल शासनास 
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत सशमतीच्या अहवालाचा थोडक्तयात गोषवारा काय आहे 
तसेच सशमतीने सादर केलेल्या अहवालातील शशफारशीच्या अनषुींगाने तसेच 
मेरो कारशडे प्रकल्पाला ववलींब होऊन खचा वाढणार नाही ही बाब ववचारात 
घेता मेरो कारशडेसाठी मुींबईत पयाायी जागा ननच्श्चत करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याचे थोडक्तयात स्वरूप 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे : (१), (२) व (३) आरे कॉलनीतील मेरो ३ च्या 
कारशडेकरीता ननच्श्चत करण्यात आलले्या जागेवर पयाावरणीय समतोल 
सािणे, कारशडेचे बाींिकाम करणे व त्या पररसरातील विृ सींपदा जतन करणे 
याबाबतचा अहवाल सादर करण्याकरीता, गठीत करण्यात आलेल्या सशमतीने 
हदनाींक २८ जानेवारी, २०२० रोजी अहवाल शासनास सादर केला आहे. सदर 
अहवाल शासनस्तरावर तपासण्यात आहे. 

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

बहृन्द्मुांबई महानगरपामलिेच्या अमभयांत्याांनी बांदरामध्ये लागणाऱया 
बोटीांना अधधि पाणी देिून गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(४१) * ६७० श्री.प्रसाद लाड, श्री.विलास पोतनीस, श्री.विनायिराि मेटे : 
सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या २ अशभयींत्याींनी गत १७ वषाापासनू शशवडी 
त ेडॉकयाडा रोड पररसरातील ६ बींदरामध्ये लागणाऱया बो्ीींना दररोज ३ लाख 
शल्रहून अधिक पाणी गरैमागााने देवनू समुारे ६८० को्ी रुपयाींचा महसलू 
बडुवनू गरैव्यवहार केल्याचे हदनाींक ७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
महानगरपाशलकेच्या बठैकीत स्थायी सशमती अध्यि तसेच अन्य सदस्याींनी 
ननदशानास आणल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दोषी अशभयींत्याींववरोिात शासनाकडून कारवाई 
करण्याऐवजी त्याींना बढती देण्याची प्रक्रक्रया सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधित दोषीींववरोिात कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हदनाींक ०७/०१/२०२० रोजी झालेल्या बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या महानगरपाशलका सभागहृात, एका अशभयींत्याने शशवडी त े
डॉकयाडा पररसरात पाणी वा्पात केलेली अननयशमतता तसेच एका 
अशभयींत्याने रुग्णालयाच्या कामाींमध्ये केलेली अननयशमतता याबाबत चचाा 
झाली होती ही वस्तचु्स्थती आहे. 
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(२), (३) व (४) सदर दोन्ही अशभयींत्याींवर महानगरपाशलका सभागहृात 
करण्यात आलेल्या आरोपाींबाबत महानगरपाशलका प्रशासनाने समािानकारक 
खुलासा करुन, त्याींच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव महानगरपाशलकेच्या मींजुरीकरीता 
सादर करावा असे महानगरपाशलका सभागहृाने सधूचत केले. 
 त्यानषुींगाने पढुील कायावाही सरुु असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 

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

अिोला शहरामध्ये ररलायन्द्स, जजयो, सटरलाईट टेि या खाजगी 
दरूसांचार िां पनीने अनधधिृतररत्या रसत्याांच ेखोदिाम िेल्याबाबत 

  

(४२) * ९६० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला शहरामध्ये ररलायन्स, च्जयो, स््ारलाई् ्ेक या खाजगी 
दरूसींचार कीं पनीने महानगरपाशलका क्रकीं वा कोणत्याही ववभागाची परवानगी न 
घेता अनधिकृतररत्या मोठ्या प्रमाणात केबल ्ाकण्याच्या कामाकरीता 
महत्वाच्या रस्त्याींचे खोदकाम केल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खोदकामामळेु शहरातील महत्वाच्या रस्त्याींची दरुवस्था 
झाली असनू अनेक नागररकाींचे छो्े मोठे अपघात होऊन ननषपाप लोकाींचा 
बळी जावनू सदर खोदकामामळेु वाहतकुीवर मोठ्या प्रमाणात प्रनतकूल 
पररणाम होऊन वाहतकू कोंडीची समस्या ननमााण झाल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीने महानगरपाशलकेचा समुारे ३० को्ी रुपयाींचा 
महसलू बडुववल्यामळेु उक्तत कीं पनीवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई 
करण्याबाबत महानगरपाशलकेच्या बाींिकाम ववभागाच्या अधिकाऱयाींमाफां त 
आयकु्तत, अकोला महानगरपाशलका याींना आदेश देऊनसधु्दा कारवाई करण्यास 
हदरींगाई करण्यात आल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार दोषीींववरोिात कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) अकोला शहरात दरूसींचार कीं पन्याींनी महानगरपाशलकेची 
परवानगी न घेता, खोदकाम करुन, अनधिकृतररत्या मोठ्या प्रमाणात केबल 
्ाकल्यासींदभाात जानेवारी, २०२० मध्ये वतृ्तपत्रात बातमी आली होती हे खरे 
आहे. 
(२) सदरचे ओएफसी केबल ्ाकण्यासाठी केलेले खोदकाम हे एचडीडी 
मशीनव्दारा करण्यात आल्याचे ननदशानास आल ेआहे. 
 या खोदकामामळेु शहरात छो्े-मोठे अपघात झाल्याबाबत अथवा 
शहराच्या वाहतकुीवर प्रनतकुल पररणाम झाल्याबाबत महापाशलकेकड ेकोणतीही 
माहहती उपलब्ि नसल्याच,े महानगरपाशलकेच्या अहवालात नमदू आहे. 
(३), (४) व (५) महापाशलकेची पवूा परवानगी न घेता एकूण ७९ रस्त्यावर 
एकूण ६६.५५ क्रक.मी. लाींबीची अनधिकृतररत्या ओएफसी केबल ्ाकल्याच े
महापाशलकेच्या प्रथमदशानी ननदशानास आले आहे. 
 सदरच्या वाहहन्या ्ाकण्याचे काम सन २००८ पासनू सरुु असल्याची 
बाबही ननदशानास आलेली आहे. 
 यासींदभाात सद्य:च्स्थतीत महानगरपाशलकेने ररलायन्स च्जओ 
इन्फोकॉम कीं पनीच्या अधिकाऱयाींववरुध्द पोलीस तक्रार दाखल केली आहे. 
 शहरात ्ाकण्यात आलेल्या दरूसींचार वाहहन्याींमध्ये अनेक कीं पन्याींचा 
समावेश असनू, नेमकी कोणती वाहहनी, कोणत्या कीं पनीची आहे याबाबत 
स्पष्ता होत नसल्याने, या सींपणूा प्रकरणात सवा कीं पन्याींच्या 
प्रनतननिीसमवेत बठैका घेऊन वाहहन्याींची पडताळणी करण्यात येत आहे. 
 पडताळणीअींती पढुील उधचत कायावाही करण्याची तजवीज ठेवण्यात 
आल्याचे महानगरपाशलका अहवालात नमदू केले आहे. 
 

----------------- 
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मुांबई ि पुणे येथील गहृ प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४३) * ६०५ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुसनबान ू
खमलफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत ममझाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई व पणेु येथील ११७ गहृ प्रकल्प प्रलींबबत असल्याने पसेै भरुनही 
दोन लाख ग्राहक घराींच्या प्रनतिेत असल्याचे हदनाींक २६ जुल,ै २०१९ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीअींती दोन लाख ग्राहकाींना घरे शमळण्याबाबत कोणती कायावाही अथवा 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.जजतेंर आव्हाड : (१) व (२) हे खरे नाही. कें हद्रय स्थावर सींपदा 
(ववननयमन व ववकास) अधिननयम, २०१६ महाराषर राज्यात हदनाींक ०१ मे, 
२०१७ पासनू लाग ू करण्यात आला आहे. अधिननयमातील तरतदुीनसुार 
महाराषर स्थावर सींपदा ननयामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली 
आहे. सदर अधिननयमातील कलम ३(१) नसुार हदनाींक ०१/०५/२०१७ पवूीच े
तथावप, पणूात्व प्रमाणपत्र (Completion Certificate) अप्राप्त बाींिकाम 
प्रकल्प व नववन बाींिकाम प्रकल्प याींना महारेराकड ेनोंदणी करणे आवश्यक 
आहे. अशा नोंदणीकृत प्रकल्पाींपकैी मुींबई ववभागातील ७५१७ तक्रारी व पणेु 
ववभागातनू २२१२ तक्रारी महारेराकड ेप्राप्त झालेल्या आहेत. सदर तक्रारीींच्या 
अनषुींगाने मुींबई ववभागातील ५५४४ तर पणेु ववभागातील १६१८ तक्रारी 
महारेराव्दारे ननकाली काढण्यात आल्या असनू उवाररत प्रकरणाींमध्ये 
सनुावणीची प्रक्रक्रया महारेराकड ेसरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िल्याण-डोंबबिली महापामलिेच ेओपन लँड टॅक्तस  
वििासिाने थिविल्याबाबत 

  

(४४) * २३१५ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.हररमस ांग राठोड, श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महापाशलकेतील अधिकाऱ याींशी सींगनमत करुन १८५३ 
बड्या कीं पन्या आणण ववकासकाींनी नगररचना, मालमत्ता, पाणी ववभागासह 
मोकळया जशमनीवरील कर बडुवनू ५३५ को्ीींचा गरैव्यवहार केल्यामळेु 
मालमत्ता आणण पाणी करासह सन २०१० त ेसन २०१७ या ७ वषाात ९० 
को्ी रुपयाींची थकबाकी असल्याने सदर महापाशलकेला नकुसान झाल्याचा 
आरोप स्थाननक नगरसेवकाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये घेण्यात आलले्या 
महासभेत केल्यानींतर मळुात सन १९८० पासनू आजतागायत ववकासकाींनी 
३९५ को्ीींचा ओपन लँड ्ॅक्तस न भरता इमारती उभारल्याचे ननदशानास आले 
असनू नगरववकास तसेच लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाने दोषी कीं पन्या व 
ववकासकाींची यादी जाहीर करुनही उक्तत प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सवााधिक मालमत्ता कर वसलू करणाऱ या कल्याण-
डोंबबवली महानगरपाशलकेकडून ननवासी मालमत्ताींना आजशमतीस ७१ ्क्तके 
तर वाणणज्य मालमत्ताींना ८३ ्क्तके कर आकारणी केली जात असनू उक्तत 
महानगरपाशलकेची आधथाक च्स्थती हलाखीची असतानाही ओपन लँड ्ॅक्तस 
मध्ये ६७ ्क्तके करमाफी देण्यात आली असनू ववकासकाींना सरसक् भरघोस 
कर सवलत देणाऱ या मनपा प्रशासनाकडून ननवासी सदननकािारकाींना गत दोन 
वषाापासनू कर सवलत देण्याची मागणी होत असताना कल्याण-डोंबबवली 
मनपा प्रशासन त्याकड ेजाणीवपवूाक दलुाि कररत असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार ववकासकाींकडून व कीं पन्याकडून सदर 
थकबाकीची रक्तकम वसलू करुन कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका िेत्रातील 
ननवासी सदननकाींना करमाफी देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेतील अधिकाऱयाींनी 
५३५ को्ीचा गरैव्यवहार केला, हे खरे नाही.  

हदनाींक १०/०९/२०१९ रोजी झालेल्या सवासािारण सभेत ओपन लँड 
्ॅक्तस तसेच मालमत्ता कराच्या थकबाकीबाबत चचाा झाली आहे. 

सन १९८० पासनू ववकासकाींनी ओपन लँड ्ॅक्तस न भरता इमारती 
उभारल्या अशी वस्तचु्स्थती नाही. 

नगरववकास तसेच लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाने दोषी कीं पन्या व 
ववकासकाची यादी जाहीर केलेली नसल्याने चौकशी करण्यात आलेली 
नसल्याचे कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेने कळववल ेआहे. 
(२) व (३) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका िते्रातील ननवासी मालमत्ताींना 
करयोग्य मलु्याच्या ७१.५० ्क्तके व वाणणज्य मालमत्ताींना ८०.५० ्क्तके 
इतका मालमत्ता कर आकारला जातो. 

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेने ओपन लॅंड ्ॅक्तसचे करयोग्य 
मलु्य १० ्क्तयावरून ३.४६ ्क्तके इतके केले आहे. तथावप, त्यावरील 
मालमत्ता करात कोणताही बदल न करता तो ७१.५० ्क्तके इतकाच ठेवण्यात 
आला आहे. 

हदनाींक ११/०१/२०१७ च्या शासन ननणायान्वये ६०० चौ. फु्ापयांतच्या 
अनधिकृत ननवासी सदननकाींच्या मालमत्ता करावर शास्ती लादली जात नाही. 

हदनाींक १५/०९/२०१८ त े ३०/११/२०१८ या कालाविीत व्याज माफीची 
“अभय योजना” राबववण्यात आली असनू त्याचा लाभ ननवासी 
सदननकािारकाींना शमळाला आहे.  

मालमत्ता कराची वसलुी करण्याबाबत कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाशलकेकडून ननयमानसुार ननयशमत कारवाई करण्यात येत.े 
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महानगरपाशलकेच्या नगररचना ववभागामाफा त सिुारीत परवानगी 
अथवा बाींिकाम पणूात्वाचा दाखला मालमत्ता कर पणूापणे वसलु केल्यानींतरच 
देण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िरळी, दहल रोडिरील लालबहादरू शास्ी उद्यानाच्या पररसरातील  
िाही भागािर बेिायदेशीरररत्या िब्जा िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४५) * १५२७ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरळी, हहल रोडवरील लालबहादरू शास्त्री उद्यानाच्या पररसरातील काही 
भागावर एका खान नामक व्यक्ततीने बेकायदेशीरररत्या कब्जा केल्याच े माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर उद्यानात चोरीच्या घ्ना आणण गदुाल्ल्याींचे प्रमाणही 
वाढले असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार अनधिकृतररत्या कब्जा करणाऱया दोषी 
व्यक्ततीववरोिात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) व (२) याबाबतची बातमी हदनाींक १९/०१/२०२० 
रोजीच्या स्थाननक वतृ्तपत्रात प्रशसध्द झाली होती, ही वस्तचु्स्थती आहे. 
(३) व (४) वरळी ्ेकडी येथे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेचे जलाशय असनू, 
सदर जलाशयातनू जी/दक्षिण ववभागातील पररसराला पाणीपरुवठा करण्यात 
येतो. 
 सदर जलाशयाच्या बाजूला सव्हे क्रमाींक ४५, १/४५ व २/४५ या 
भखूींडावर लालबहादरू शास्त्री उद्यान च्स्थत असनू, सदर उद्यानाच े एकूण 
िेत्रफळ ४४,०३१ चौ.मी. इतके आहे.  
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 सदर भखूींड सन १९२१ साली बी.आय.्ी. (बॉम्बे इम्प्रवु्हमें् रस््) ने 
ताब्यात घेतला होता. त्यावेळी सदर भखूींडाच्या काही भागावर दगाा असल्याची 
नोंद बी.आय.्ी.कड ेहोती. 
 बी.आय.्ी.च्या हदनाींक २४/०२/१९३० रोजीच्या ठरावानसुार बी.आय.्ी. 
चा समावेश बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमध्ये करण्यात आला. त्यावेळी सव्हे 
क्रमाींक ४५ चे ४५, १/४५ व २/४५ असे ववभाजन करण्यात आले. त्याचवेळी 
ववभाजन करण्यात आलेल्या सव्हे क्रमाींक ४५ या भभूागावरील १८३७.८० 
चौ.मी. इतका भभूाग बी.आय.्ी.माफा त दगाा रस््ला देण्यात आला.  
 तद्नींतर सव्हे क्रमाींक ४५, १/४५ व २/४५ या भभूागाच्या मालमत्ता 
पत्रकावर दगाा रस््ची नोंद झाल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या ननदशानास 
आल्यानींतर, महानगरपाशलकेने त्याववरोिात मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे 
रर् याधचका क्रमाींक ४८८/१९८१ दाखल केली. सदर याधचकेतील हदनाींक 
१२/११/१९८४ रोजी मा.उच्च न्यायालयाने, सव्हे क्रमाींक १/४५ व २/४५ हा 
भभूाग महानगरपाशलकेच्या मालकीचा असल्याबाबत ननणाय हदला. त्यानसुार 
सदर भभूागाच्या मालमत्ता पत्रकावर बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेची नोंद करुन 
घेण्यात आली. 
 सदर नोंदीनींतर बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने भमूी अशभलेख 
ववभागामाफा त सव्हे क्रमाींक १/४५ व २/४५ च ेसीमाींकन हदनाींक २७/०३/१९८७ 
रोजी करुन घेतले.  
 तद्नींतर दगाा रस््ने भभूाग क्रमाींक १/४५ व २/४५ या भभूागावर 
मालकी हक्तक असल्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे सु्  क्रमाींक 
२२९७/१९९१ रोजी दावा दाखल केला. 
 तथावप, मा.उच्च न्यायालयाचे कायािते्र बदलल्यामळेु सदर प्रकरण 
सु्  क्रमाींक ११०२१५/१९९१ अन्वये मा.नगर हदवाणी न्यायालय, मुींबई येथे 
वगा करण्यात आले आहे. 
 मा.नगर हदवाणी न्यायालयाने सदर भभूागाच्या मालकी हक्तकाबाबत 
दगाा रस््कड ेपरुावे माधगतले असनू, सदर प्रकरणाची पढुील सनुावणी हदनाींक 
६ माचा, २०२० रोजी ठेवण्यात आली आहे.  

सदर हठकाणी स्थाननक पोलीस स््ेशनकडून ननयशमतपणे गस्त 
घालण्यात येत असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 

----------------- 
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मौजे फुरसुांगी (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील रसत्याच े 
मसमेंट िाँक्रीटीिरण िरण्याबाबत 

  

(४६) * २५०० श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गणेश नगर, मौजे फुरसुींगी (ता.हवेली, च्ज.पणेु) येथील वॉडा क्र.१ मिील 
रस्त े शसमें् काँक्री्ीकरण करण्यासाठी पणेु मनपा घनकचरा ववभागाींतगात 
ननववदा क्र.७१-२०१४ नसुार ननववदा काढण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु मनपा घनकचरा ववभागाींतगात श्रीजी ्ेक्तस् ्ाईल त ेहरपळे 
्ेम्पो सच्व्हासपयांतच्या रस्त्याचे काम करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर ननववदेमध्ये हरपळे ्ेम्पो सच्व्हास त े शब्दमींदार कुीं ज 
येथील रस्ता काँक्री्ीकरण करण्याबाबत उल्लखे असतानाही कीं त्रा्दार व 
सींबींधित अधिकाऱयाींनी उवाररत राहहलेले रस्त्याचे शसमें् काकँ्री्ीकरण न 
करण्याची सवासािारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार 
उवाररत राहहलेला रस्ता पणेु मनपा घनकचरा ववभागामाफा त तयार 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, ननववदा काढण्यात आली हे खरे आहे. त्यावेळी 
हा भाग ग्रामपींचायत हदीत होता. मात्र कचरा डपेोसींदभाात तथेील ग्रामस्थाींनी 
केलेल्या आींदोलनाच्या अनषुींगाने तथेील वाडा क्र.१ मिील रस्त े
महानगरपाशलकेने करून देण्याचा ननणाय घेण्यात आला होता व त्यानसुार ही 
ननववदा काढण्यात आली होती. 
(२), (३) व (४)  श्रीजी ्ेक्तस््ाईल त े हरपळे ्ेम्पो सच्व्हास या रस्त्याचे 
काँक्री्ीकरण करण्यात आले आहे. तसेच श्रीजी ्ेक्तस््ाईल त ेशब्दमींदार कुीं ज 
असा रस्ता करण्याचे ननयोजन होत.े मात्र हरपळे ्ेम्पो सच्व्हास त ेशब्दमींदार 
कुीं ज दरम्यान खाजगी व्यक्ततीींच्या जागा असल्याने रस्ता काँक्रक्र् करणे शक्तय 
झाले नाही, असे पणेु महानगरपाशलकेने कळववले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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साखरे (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) येथील शासिीय  
गोदामाची दरुिसथा झाल्याबबत 

  

(४७) * २३२१ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साखरे (ता.ववक्रमगड, च्ज.पालघर) येथील शासकीय तहशसल 
कायाालयाच्या सींकुलातील स्वस्त रेशननींग िान्य ठेवण्याकरीता असलले्या 
गोदामाची दरुवस्था झाली असनू हदनाींक २४ जून, २०१९ रोजी कायाकारी 
अशभयींता, सावाजननक बाींिकाम ववभाग (जव्हार) याींचकेडील गोदाम दरुुस्तीचा 
प्रस्ताव ठेकेदारामाफा त च्जल्हा परुवठा अधिकारी, पालघर याींना सादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साखरे येथील शासकीय गोदामाची तात्काळ दरुुस्ती व 
पनुराचना करण्याकरीता व त्याच्या अींमलबजावणीसाठी ‘समथान’ सींस्थेने 
हदनाींक २० नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास प्रिान सधचव, सावाजननक 
बाींिकाम ववभाग, प्रिान सधचव, अन्न व नागरी परुवठा तसेच च्जल्हाधिकारी 
व उपच्जल्हाधिकारी, पालघर याींचेकड े ननवेदने सादर केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) सावाजननक बाींिकाम ववभागाकडून हदनाींक २४ 
जून, २०१९ रोजी रुपये ३६.९० लि क्रकींमतीचे गोदाम दरुुस्तीचे अींदाजपत्रक 
च्जल्हा परुवठा अधिकारी, पालघर याींना सादर केले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) दरुुस्ती अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व ननिी प्राप्त 
झाल्यानींतर दरुुस्तीचे काम हाती घेता येईल. 
 

----------------- 
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मुांबईत झोपडपट्टी वििास प्राधधिरण (एस.आर.ए.) योजनेंतगचत 
ममळणाऱया सदननिाांच ेक्षे्फळात िाढ िरण्याबाबत 

  

(४८) * २३४० श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: 
सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत झोपडपट्टी ववकास प्राधिकरण (एस.आर.ए.) योजनेंतगात 
शमळणाऱया सदननकाींचे िेत्रफळ पाचश ेचौरस फु् करण्याच्या मागणीचे पत्र 
मुींबईचे पालकमींत्री महोदयाींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना हदल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२० च्या नतसऱया आठवड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, एसआरए योजनेंतगात मींजूर करण्यात येणाऱया सदननका 
पाचश े चौरस फु्ाींच्या हदल्या तर झोपडपट्टीिारकाींचे राहणीमान उींचावनू 
त्याींना हक्तकाची जागा शमळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जजतेंर आव्हाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. तथावप, बहृन्मुींबई महानगर िते्रासाठीच्या अींनतम सिुाररत 
ववकास ननयींत्रण ननयमावली २०१४-२०३४ मध्ये ववननयम ३३(१०) नसुार 
राबववण्यात येत असलेल्या झोपडपट्टी पनुवासन योजनेमध्ये पनुवासन 
सदननकाींच े आकारमान २५ चौ.मी. ऐवजी २७.८८ चौ.मी. करण्याची तरतदू 
करण्यात आली आहे. 
(३) झोपडीिारकाींना द्यावयाच्या अधिक आकारमानाच्या घराींबाबत 
ववश्लेषणात्मक अहवाल तयार करण्यासाठी मखु्य कायाकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरण याींच्या अध्यितखेाली गठीत करण्यात 
आलेल्या सशमतीने शासनास अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालातील  
 



70 

शशफारशी ववचारात घेऊन झोपडपट्टी पनुवासन योजनेमिील पनुवासन 
सदननकाींच े च्ई िेत्र २५ चौ.मी. (२६९ चौ.फु्) वरुन २७.८८ चौ.मी. (३०० 
चौ.फु्) इतके वाढववण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतसे्तव सादर करण्यात 
आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

मलबार िां बाला दहल, मुांबई येथील इमारतीांच्या  
पुनविचिास प्रिल्पाबाबत 

  

(४९) * २३९६ श्री.सजुजतमसांह ठािूर : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई इमारत दरुूस्ती व पनुराचना मींडळाने ववकासक मे.कृषणा आणण कीं . 
याींना सन २००१ मध्ये सी.एस.क्र. ६४८, मलबार कीं बाला हहल ववभाग, इमारत 
क्र. १७ आणण १९/ए, अल्माऊीं ् मागा, डी वॉडा, मुींबई या इमारतीच्या 
पनुववाकासासाठी हदलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रानसुार च्ई िेत्र ननदेशाींक २.५ 
आणण मुींबई इमारत दरुूस्ती व पनुराचना मींडळास देय अनतररक्तत िते्रफळ 
३१२.६६ चौरस मी्र होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरववकास ववभागाने माहे ऑक्त्ोबर, २०१३ मध्ये जारी 
केलेल्या आदेशाच्या अनषुींगाने च्ई िेत्र ननदेशाींक ३ मध्ये मींडळास देय 
अनतररक्तत िेत्रफळ ९६०.४६ चौरस मी्र नसुार सिुारीत आराखड्याला मींजूरी 
हदल्यापासनू ३० हदवसाींच्या आत आणण प्रकल्पाचे पढुील काम करण्यासाठी 
आवश्यक असणारे कमन्समें् सह ा्क्रफके् जारी करण्याआिी ववकासकाला 
मींडळासोबत ९६०.४६ चौरस मी्र अनतररक्तत िेत्रफळ हस्ताींतरीत करण्यासाठी 
करारपत्र करणे आवश्यक होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बाबीींकड े सींबींधित ववकासक व अधिकाऱयाींनी 
हेत:ुपरुस्सरपणे दलुाि केल्याने मींडळाच े जवळपास ६० को्ी बाजारभाव 
असणाऱया ९६०.४६ चौरस मी्र अनतररक्तत िेत्रफळाच ेनकुसान झाल्यामळेु  
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दोषीींवर कारवाई करावी अशी मागणी श्री.शकील पा्णी, सामाच्जक कायाकताा 
याींनी लेखी अजााव्दारे मा.मींत्री, गहृननमााण, सधचव, गहृननमााण ववभाग तसेच 
मखु्य कायाकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरण याींचेकड े माहे 
फेब्रवुारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अजाावर कायावाही करुन सींबींधित ववकासक व दोषी 
अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे तसेच सींबींधित 
ववकासकाला तात्काळ काळया यादीत समाववष ् करून त्याला भववषयात 
कोणत्याही प्रकल्पात समाववष् न करून घेण्याबाबत शासनाची भशूमका काय 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जजतेंर आव्हाड : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. च्ई िेत्र ननदेशाींक ३.०० नसुार ९६०.४६ चौरस मी्र 
इतके अनतरीक्तत बाींिकाम िेत्रफळ म्हाडास हस्ताींतरीत करण्याचा करारनामा 
ववकासकामाफा त हदनाींक २४/१२/२०१८ रोजी करण्यात आला आहे.  
(३) श्री.शकील पा्णी, सामाच्जक कायाकताा याींनी लखेी अजााव्दारे मा.मींत्री, 
गहृननमााण, सधचव, गहृननमााण ववभाग याींना हदलेल्या पत्राच्या अनषुींगाने 
म्हाडा व मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुराचना मींडळ याींचेकडून हदनाींक 
२५/०२/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये अहवाल मागववण्यात आला आहे.  
(४) इमारतीचे बाींिकाम पणूा झाले असनू, सद्य:च्स्थतीत इमारत ररक्तत आहे. 
सिुारीत ना-हरकत प्रमाणपत्र व करारनाम्यानसुार जोपयांत अनतररक्तत िेत्रफळ 
म्हाडाच्या ताब्यात येत नाही, तो पयांत ना-हरकत प्रमाणपत्र िारकास 
ववक्रीयोग्य गाळयाींसाठी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकडून भोगव्ा प्रमाणपत्र 
शमळण्यासाठी आवश्यक असलेले म्हाडाच ेना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार 
नाही, असे म्हाडाने कळववले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िल्याण-डोंबबिली महानगरपामलिेच्या रुजक्तमणीबाई आणण शास्ीनगर 
रुग्णालयाच ेशासनािड ेहसताांतरण िरून घेण्याबाबत 

  

(५०) * १३३५ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेच्या रुच्क्तमणीबाई आणण शास्त्रीनगर या 
दोन्ही रुग्णालयातनू नागररकाींना चाींगली आरोग्य सेवा शमळण्याकरीता 
अगोदरची मींजूर पदे ररक्तत असतानाही नवीन ८३ पदाींना हदनाींक ४ जून, 
२०१५ च्या शासन ननणाय, क्र.कडोंमपा-१००७/४५३/प्र.क्र.१८३/०७/नवव.२८ नसुार 
मींजुरी देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मींजुरी आस्थापना खचााची अ् शशधथल करून देण्यात 
आलेली असनू अगोदरपासनू ररक्तत असलेली व नव्याने मींजूर करण्यात 
आलेल्या पदाींची भरती प्रक्रक्रया पणूा झाली नसल्यामळेु स्थाननक 
लोकप्रनतननिीने गत १० वषाापासनू दोन्ही रुग्णालये शासनाने हस्ताींतरीत 
करून घेण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हदनाींक ०४ जून, २०१५ च्या शासन ननणायान्वये कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाशलकेच्या आस्थापना खचााची अ् शशथील करून महाराषर 
महानगरपाशलका अधिननयमाच्या कलम ५१(४) अन्वये वदै्यकीय अधिकारी 
सींवगााच्या ८३ पदाींना शासन मींजूरी देण्यात आलेली आहे. 

शास्त्रीनगर रूग्णालयासह इतर रूग्णालयातील वदै्यकीय अधिकारी / 
तज्ञाींची पदे भरण्यासाठी नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये जाहहरात प्रशसध्द करण्यात 
आली होती. तथावप, अपेक्षित प्रनतसाद न लाभल्याने सदरची पदे भरता 
आलेली नाही. 
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सद्य:च्स्थतीत ८ वदै्यकीय अधिकारी ठोक मानिनावर कायारत 
असनू त्याींचेमाफा त आरोग्य सेवा परुववण्यात येतात. 

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेचे रूच्क्तमणीबाई रूग्णालय व 
शास्त्रीनगर सामान्य रूग्णालय शासनाकड े हस्ताींतरीत करण्याबाबत 
लोकप्रनतननिीींकडून मागणी होत आहे, हे खरे आहे. 

बाई रूच्क्तमणीबाई रूग्णालय हस्ताींतरीत करण्यासींदभाातील प्रस्तावास 
सावाजननक आरोग्य ववभागाने सहमती दशाववलेली नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ऐराली (निी मुांबई) येथे उभारण्यात येणाऱया भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर समारिाबाबत 

  

(५१) * १६११ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुसनबानू 
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत ममझाच : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील ऐरोली, सेक्त्र १५ मध्ये भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
याींचे स्मारक उभारण्याचे काम गत ९ वषाांपासनू नवी मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या माध्यमातनू सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्मारकाचा आराखडा कशाप्रकारे ननच्श्चत करण्यात आलेला 
आहे, यासाठी क्रकती ननिीची आवश्यकता असनू प्रत्यिात क्रकती ननिी, केव्हा 
उपलब्ि करण्यात आला आहे व त्याचा ववननयोग कशाप्रकारे करण्यात आला 
आहे, 
(३) तसेच उक्तत स्मारकाचे काम अनतशय मींदगतीने सरुु असनू गत नऊ 
वषाात कोणतीही प्रगती झालेली नसल्यामळेु सदर कामात गरैव्यवहार 
झाल्याच्या तक्रारी नवी मुींबई महानगरपाशलकेच्या नगरसेवकाींनी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार उक्तत स् मारकाच्या कामासाठी परेुसा ननिी 
उपलब्ि करुन कामे पणूा होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या स्मारकाचे बाींिकाम सन २०११ 
मध्ये सरुू करण्यात येऊन पहहल्या ्प्प्यात मखु्य इमारत, बहुउदेशीय कि, 
प्राथाना स्थळ, वस्तसुींग्रहालय, कलादालन, पोडीयम गाडान, सींमेलन कि, लॉन 
इत्यादी कामे २०१७ मध्ये पणूा झालेली आहेत. 

सदर कामासाठी रुपये २४.४२ को्ी इतका खचा झालेला आहे. 
दसुऱया ्प्प्यात सदर स्मारकाच्या डोमला माबाल आच्छादन 

करण्यासाठी रुपये १४.६१ को्ी रक्तकमेच्या कामास २०१८ मध्ये कायाादेश 
देण्यात आले असनू सदर काम डडसेंबर, २०२० अखेरीस पणूा करण्याच े
ननयोच्जत आहे. 

त्याचप्रमाणे स्मारकाच्याींतगात सजाव्ीसाठी रुपये १०.३३ को्ी 
रक्तकमेच्या कामास सन २०१८ मध्ये कायाादेश देण्यात आले असनू सदर काम 
मे, २०२० अखेरीस पणूा करण्याचे ननयोच्जत आहे. 
(३) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींचे स्मारक बाींिण्याच्या कामात 
गरैव्यवहार झाला अशा आशयाच्या तक्रारी महानगरपाशलकेस प्राप्त झालले्या 
नसल्याचे नवी मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे.  
(४) व (५) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर स्मारकाबाबत महानगरपाशलकेने 
परेुशा ननिीची तरतदू केली आहे. 
 

----------------- 
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मुांबई-नागपूर समधृ्दी महामागाचच्या िां ्ाटदार िां पनीिडून  
मुरुमाची चोरी िरण्यात आल्याबाबत 

  

(५२) * ४८४ अॅड.हुसनबान ू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.िजाहत ममझाच : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई-नागपरू या समधृ्दी महामागााच्या मखु्य कीं त्रा्दार व उपकीं त्रा्दार 
कीं पनीने बेकायदेशीरपणे विाा च्जल्ह्यातील केळझर येथील समुारे १०३ एकर 
जशमनीतील शकेडो को्ीींचा मरुुम चोरुन नेल्याच ेहदनाींक २७ ऑक्त्ोबर, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन सदर कीं पन्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
 पोलीस उपननरीिक, सेल,ू च्ज.विाा याींनी त्याींच े पत्र क्र.१०८३/२०१ 
हदनाींक ०२/०८/२०१९ अन्वये, मे.कोझी प्रॉप्ीज प्रा.शल. याींनी त्याींच्या 
मालकीच्या मौजा केळझर येथील सव्हे क्र. ६१३/१ व ६१३/२ मिील अींदाज े
१०० एकर जशमनीतनू माती व मरुुम चोरी करुन मे.ॲफकॉन्स इन्फ्रास्रक्तचर 
शल. तसेच त्याींचे उपकीं त्रा्दार मे.एम.पी. कीं न्स्रक्तशन (आशशष दप्तरी) याींनी 
समधृ्दी महामागााच्या कामाकरीता वापरल्याची तक्रार हदनाींक ३०/०७/२०१९ 
रोजी पोलीस स््ेशनला हदली असल्याचे महामींडळाच्या नागपरू शशबबर 
कायाालयास कळववले आहे. 
(२) सदर प्रकरणात पोलीस ववभागाने हदनाींक २२/०८/२०१९ रोजी मे.ॲफकॉन्स 
इन्फ्रास्रक्तचर शल. तसेच त्याींचे उपकीं त्रा्दारावर भादींवीच्या कलम ३७९, ४४७, 
४२७, १२० (ब) व ३४ अन्वये गनु्हा नोंदववला आहे. त्यानसुार पोशलसाींनी    
श्री.अननलकुमार, प्रकल्प सींचालक, मे.ॲफकॉन्स इन्फ्रास्रक्तचर शल. याींना 
हदनाींक १३/११/२०१९ रोजी अ्क केली. या प्रकरणात मा.सत्र न्यायालय, विाा 
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येथील सनुावणी दरम्यान हदनाींक ३०/११/२०१९ रोजी श्री.अननलकुमार याींना 
जाशमनावर मकु्ततता करण्याचे आदेशशत केले. सदर प्रकरणात पोलीस 
ववभागातफे पढुील तपास सरुु आहे.  
 सदर प्रकरणात तहशसलदार, सेल ू याींनी त्याींचे आदेश 
क्र.रा.मा.क्रीं .एम.एन.एन.एल.-३७/कावव-८२१/१९-२०, हदनाींक १७/१२/२०१९ अन्वये 
उक्तत उल्लेणखत जशमनीतनू मे.ॲफकॉन्स इन्फ्रास्रक्तचर शल. व त्याींच े
उपकीं त्रा्दार मे.एम.पी. कन्स्रक्तशन (प्रो.प्रा. अशशष दप्तरी) याींनी एकूण 
३०२५२८.१२ ब्रास अनधिकृत उत्खन्नन केल्याबाबत कीं त्रा्दारावर 
बाजारमलु्याच्या आिारे दींड रुपये २२६,८९,६०,९००/- व रॉयल््ी रुपये 
१२,१०,११,२४८/- असे एकूण रुपये २३८,९९,७२,१४८/- एवढ्या रक्तकमचेी 
दींडात्मक आकारणी प्रस्ताववत केली आहे. कीं त्रा्दाराने याबाबत मा.उच्च 
न्यायालयात रर् याधचका क्र. ४१५/२०२० दाखल केली. सदर याधचकेवरील 
हदनाींक २१/०१/२०२० च्या सनुावणीत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ 
नागपरू याींनी सदर दींडाच्या वसलुीस पढुील आदेशापयांत स्थधगती हदली आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पालघर प्रोजेक्तटस मलममटेड िां पनीमाफच त तयार िरण्यात  
आलेल्या रसत्याची दरुिसथा झाल्याबाबत 

  

(५३) * १७०८ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर प्रोजेक्त्स शलशम्ेड या कीं पनीने सफाळे त े े्ंभीखोडावे रस्ता 
रुीं दीकरणाचे काम हायबब्रड अॅन्यईु्ी प्रकल्पाींतगात अींदाजे २३ को्ी ३६ लाख 
रुपये खचा करुन पणूा करण्यात आलेला असनू सदर रस्ता रहदारीकरीता खुला 
करण्यात आल्यानींतर अवघ्या २४ तासातच त्याींची दरुवस्था झाल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, शासनामाफा त रेडीशमक्तस पध्दतीने तयार करण्यात आलेला 
रस्त्याची गणुवत्ता तपासण्यात आली होती काय तसेच ननकृष् दजााच्या 
झालेल्या कामाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तद्नसुार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. 
 सफाळे त े े्ंभीखोडावे हे काम हायबब्रड अनॅ्यईु्ी अींतगात मींजूर असनू 
काम अद्याप सरुू झालेले नाही. दरम्यान माहे डडसेंबर, २०१९ च्या अखेरीस 
सवलतदारामाफा त या रस्त्यातील खड्याींची दरुूस्तीकरून रस्ता वाहतकुीसाठी 
सचु्स्थतीत ठेवणेसाठी डाींबरीकरणाचे काम करण्यात आले होत.े सदर 
डाींबरीकरणाच ेकाम काही प्रमाणात खराब झालेले होत.े 
(२) सदर कामाचा दजाा तपासणीबाबत कामाचे स्वतींत्र अशभयींता 
(Independent Engineer) याींना तात्काळ सचूना देण्यात आलेल्या होत्या. 
हदलेल्या सचूनेप्रमाणे दरुूस्तीचे काम पनुश्च: उद्योजकाकडून करून घेण्यात 
आलेले आहे. मळु काम लवकरच हाती घेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

परळ (मुांबई) येथील िेईएम रुग्णालयात ईसीजी यां् तसेच  
मध्यिती िातानुिूमलत या्ं णा बांद असल्याबाबत 

  

(५४) * ८९२ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू खमलफे, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत ममझाच, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामननिास मसांह : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परळ, (मुींबई) येथील महानगरपाशलकेच्या केईएम रुग्णालयात ईसीजी 
यींत्रामध्ये बबघाड झाल्यामळेु होरपळलेल्या ३ महहन्याच्या वप्रन्स राजभर या 
बालरुग्णाचा हदनाींक ७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास मतृ्य ूझाल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रुग्णालयातील रोपण शस्त्रक्रक्रया गत दोन वषाापासनू बींद 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच केईएम रुग्णालयाच्या मध्यवती वातानकूुशलत यींत्रणा व्यवच्स्थत व 
ननयशमत कायारत नसल्याने अनेक ववभागातील कायािमतवेर त्याचा ववपरीत 
पररणाम होत असनू याचा सवााधिक त्रास अनतसींवेदनशील ववभागामध्ये 
दाखल असलेल्या रुग्णाींना होत असल्याचे हदनाींक १८ ऑक्त्ोंबर, २०१९ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्तत सवा बाबीीं प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या केईएम रुग्णालयाच्या 
बालरोग ववभागातील अनतदिता ववभागात (PICU) वप्रन्स पन्हेलाल राजभर 
याला हदनाींक ०६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी अत्यींत गींभीर अवस्थेत दाखल 
करण्यात आले होत.े सदर बालरुग्णावर तातडीने उपचार सरुु करुन त्यास 
वेन््ीले्रवर ठेवण्यात आल ेहोत.े 
 हदनाींक ०७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी बालरुग्णाला लावलेल्या 
मल््ीपॅरामॉनन्रच्या केबलमिून आग लागल्याने बालरुग्णाचा डावा हात, 
खाींदा व कान भाजला होता. दोन आठवड्याच्या उपचारानींतर हदनाींक 
२२/११/२०१९ रोजी बालरुग्णाचा ददेुवी मतृ्य ू झाला असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(२) केईएममिील रोपण शस्त्रक्रक्रयेबाबतची बातमी हदनाींक २४ जानेवारी, 
२०२० रोजीच्या स्थाननक वतृ्तपत्रात प्रशसध्द झाली होती, ही वस्तचु्स्थती आहे. 
(३) केईएममिील वातानकूुलन यींत्रणेबाबतची बातमी हदनाींक १८ ऑक्त्ोबर, 
२०१९ रोजीच्या स्थाननक वतृ्तपत्रात प्रशसध्द झाली होती, ही वस्तचु्स्थती आहे. 
(४) व (५) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफा त खालीलप्रमाणे 
कायावाही करण्यात येत आहे :-  
 



79 

वप्रन्द्स राजभर मतृ्य ू
 वप्रन्स राजभर मतृ्य ू प्रकरणी भोईवाडा पोलीस ठाणे येथे हदनाींक 
१३/११/२०१९ रोजी प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.) दाखल करण्यात 
आला असनू, भोईवाडा पोलीस ठाणेमाफा त चौकशी सरुु करण्यात आली आहे. 
 तसेच सदर दघुा् नेची चौकशी करण्याकरीता सींचालक (वदै्यकीय 
शशिण व प्रमखु रुग्णालये) व मखु्य अशभयींता (याींबत्रकी व ववद्यतु) याींची 
च्व्दसदस्यीय सशमती हदनाींक ११/११/२०१९ रोजी गठीत करण्यात आली 
असल्याचे महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
 याशशवाय, सदर प्रकरणाची नन:पि सखोल चौकशी करण्याकरीता 
हदनाींक १२/१२/२०१९ रोजी वदै्यकीय शशिण आणण सींशोिन सींचालनालय, 
मुींबई याींचेमाफा त घ्नेशी सींबींधित िेत्रातील तज्ञ जसे-बालरोग तज्ञ, 
एन.आय.सी.य.ू तज्ञ, बायो्ेक इींच्जननअर, इलेक्तरीकल इींच्जननअर इत्यादीींचा 
समावेश असलेली एकूण ६ सदस्याींची सशमती अिीिक, सर जे.जे. रुग्णालय 
याींच्या अध्यितखेाली गठीत करण्यात आली आहे. 
रोपण शस्कक्रया  
 के.ई.एम. रुग्णालयातील रोपण शस्त्रक्रक्रया आजतागायत सरुु आहे. 
िातानिूुलन या्ं णा  

सदर रुग्णालयाच्या ववववि ववभागाींमध्ये मध्यवती वातानकूुशलत 
यींत्रणाव्दारे वातानकूुलन सेवा परुववण्यात येत.े सदर यींत्रणा व्यवच्स्थत व 
ननयशमत कायारत असनू त्याींचे ननयशमतपणे परररिण करण्यात येत.े 
 तसेच, सदर रुग्णालयातील आपत्कालीन वदै्यकीय सेवा ववभागात ५ 
वातानकूुलन सींयींत्र े कायारत आहेत. तथावप, सदर सींयींत्र े बदलनू त्याजागी 
अधिक िमतचेी ५ वातानकूुलन सींयींत्र े बसववण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमाफा त हदनाींक २७/०२/२०२० रोजी कायाादेश देण्यात आला 
आहे. 
 

----------------- 
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निी मुांबईतील पामबीच मागाचिरील नतिराांच्या  
झाडाांची ित्तल िेल्याबाबत 

  

(५५) * १२८७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय नगरवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील पामबीच मागाावरील एनआरआय कॉम्लेक्तसनजीकच्या 
समुारे १५.५ हेक्त्रचा भखूींड शसडकोने गोल्फ कोसा आणण १७ ननवासी इमारती 
बाींिण्यासाठी एका ववकासकाला हदलेला असनू या भखूींडावरील नतवराचे जींगल 
तोडले जाऊ नये यासाठी पयाावरणप्रेमीनी सन २०१३ मध्ये मुींबई उच्च 
न्यायालयात जनहहत याधचका दाखल केली असता, या याधचकेवरील सनुावणी 
दरम् यान उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला आणण भखूींडावरील नतवराची झाड े
तोडायला स्थधगती हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पामबीच लगतच्या सदर वादग्रस्त भखूींडावरील ७०० नतवराची 
झाड े तोडली जाऊ नयेत असा मुींबई उच्च न्यायालयाने आदेश हदलेला 
असतानाही हदनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास रवववारच्या 
सटु्टीचा फायदा घेत ऑ्ोमॅह्क क्रने झाड े तोडून शमस्त्री कन्सरक्तशनने 
सदरहू जागा सपा् केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही ववकासकाने 
बेकायदेशीरररत्या ७०० नतवराच्या झाडाींच्या केलेल्या कत्तलीबाबत चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार 
सींबींधित दोषीींववरोिात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
 शसडकोने महाराषर ॲडव्हान््ेज प्रकल्पाींतगात नवी मुींबईमध्ये नेरुळ 
येथे एक गोल्फकोसा प्रस्ताववत केले असनू त्यातील एकूण ५ भखूींडापकैी ३ 
भखूींड गोल्फकोसासाठी तर उवाररत २ भखूींड रहहवास प्रयोजनासाठी ननच्श्चत 
करण्यात आल ेआहेत. मा.उच्च न्यायालयाने गोल्फकोसा ववकशसत  
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करण्याकरीता ननिााररत केलेल्या ३ भखूींडापकैी २ भखूींड ववकशसत करण्यास 
स्थधगती हदली होती. मात्र सदर आदेशास मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक 
१९/०७/२०१९ रोजीच्या आदेशानसुार मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशास 
स्थधगती हदली आहे. 
 (२) हे खरे नाही. 
 सदर वादग्रस्त भखूींडावरील ७०० नतवाराींची झाड ेतोडण्याबाबत शसडको 
महामींडळाकडून कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. परींतु रहहवास 
प्रयोजनाकरीता ववकशसत करण्यात येत असलेल्या २ भखूींडावरील सबुाभळु, 
का्ेबाभळु इ. झाड ेतोडण्यास शसडकोकडून ववहहत कायापध्दतीनसुार परवानगी 
देण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला महानगरपामलिा सिच्छता सिेक्षणाच्या अनुक्रमाांिात  
राज्यात शिेटून नतसऱ या क्रमाांिािर असल्याबाबत 

  

(५६) * ११४८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपाशलका स्वच्छता सवेिणाच्या अनकु्रमाींकात राज्यात 
शवे्ून नतसऱ या क्रमाींकावर असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला महानगरपाशलका स्वच्छतवेर दर महहन्याला दोन 
को्ी रुपये खचा करीत असतानाही नतसऱ या क्रमाींकावर जाण्यामागची कारणे 
काय आहेत याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तद्नसुार शासनस्तरावर काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) कें द्र शासनामाफा त करण्यात येत आलेल्या स्वच्छ 
सवेिण-२०१९ चा ननकाल माचा, २०१९ मध्ये जाहीर झाला.  
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या जाहीर झालेल्या ननकालानसुार अकोला महानगरपाशलकेचा 
देशातील अमतृ शहराींच्या क्रमवारीत २१७ वा क्रमाींक होता. तर, राज्यातील 
एकूण ४३ अमतृ शहराींच्या क्रमवारीत अकोला मनपाचा क्रमाींक ४१ वा होता, 
ही वस्तचु्स्थती आहे. 
(२) सन २०१६ मध्ये अकोला महानगरपाशलका िते्रात हदवाढ करून २४ 
गावाींचा समावेश करण्यात आला. 

सदर २४ गावाींमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाकरीता कोणतीही यींत्रणा 
उपलब्ि नव्हती. या हदवाढीमळेु नव्याने समाववष् झालेल्या िते्रासह 
महानगरपाशलकेतील उवाररत िते्रामध्ये उभारण्यात आलले्या घनकचरा 
व्यवस्थापनाच्या व्यवस्थेवर, तथेील कीं त्रा्ी कामगाराींच्या आस्थापना खचाावर 
तसेच सामदुानयक शौचालयाच्या स्वच्छतकेरीता अकोला 
महानगरपाशलकेमाफा त दरमहा रूपये २ को्ी खचा करण्यात येतो. 

स्वच्छ सवेिण-२०१९ च्या तपासणीतील मानकाींनसुार अकोला 
महानगरपाशलकेने घनकचऱयाचे सींकलन करणे, वगीकरण करणे व त्यावर 
शास्त्रोक्तत प्रक्रक्रया करणे यामध्ये आवश्यक सिुारणा न केल्याने तसेच 
हागणदारी मकु्तत शहराींतगात ओडीएफ + दजाा प्राप्त न केल्याने स्वच्छ 
सवेिण-२०१९ मध्ये अकोला महानगरपाशलकेची चाींगली कामधगरी होव ूशकली 
नाही.  

यासींदभाात महानगरपाशलकेने घनकचरा व्यवस्थापनाींतगात आपली 
कामधगरी सिुारून तसेच शहरास ओडीएफ+/ओडीएफ++ मानाींकन प्राप्त 
करून स्वच्छ सवेिण-२०२० मध्ये आपली कामधगरी सिुारण्याबाबत वेळोवेळी 
सचूना देण्यात आलले्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िल्याण (जज.ठाणे) येथील शास्ीनगर रुग्णालयाच्या  
आरोग्य सेिेचा दजाच खालािल्याबाबत 

  

(५७) * ११४२ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण (च्ज.ठाणे) येथील कल्याण-डोंबबवली मनपाच्या डोंबबवली येथील 
शास्त्रीनगर रुग्णालयाच्या आरोग्य सेवेचा दजाा खालावला असनू १२० 
खा्ाींच्या या रुग्णालयावर क्रकमान ३०० रुग्णाचा भार पडत असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत रुग्णालयात चार स्त्रीरोगतज्ञ, दोन बालरोगतज्ञ, दोन 
भलूतज्ञ, दोन सजान अशा डॉक्त्राींची आवश्यकता असनू कमी वेतन व जास्त 
काम यामळेु नवीन डॉक्त्सा या रुग्णालयात येण्यास इच्छुक नसल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ठोक वेतनावर त्वरीत डॉक्त्राींची ननयकु्तती करावी 
तसेच इतरही अत्यावश्यक सोयी सवुविा परुववण्यात याव्या याकरीता 
रुग्णालयाच े जेषठ वदै्यकीय अधिकारी पाठपरुावा करीत असनूही आवश्यक 
कायावाही करण्याबाबत हदरींगाई होत असल्याने रुग्णाींची प्रामखु्याने 
प्रसनुतकागहृातील माता-बाल रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याचे ननदशानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
अथवा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही,  

डोंबबवली येथील शास्त्रीनगर रूग्णालयाची िमता १२० खा्ाींची असनू 
या रूग्णालयात ६० त े ७० रूग्णाींवर अींतररूग्ण ववभागात उपचार करण्यात 
येतात. तसेच प्रनतहदन सरासरी ७०० त े७५० बाह्यरूग्णाींवर उपचार करण्यात 
येतात. 

त्यामळेु सदर रूग्णालयाची आरोग्य सेवा खालावली, अशी वस्तचु्स्थती 
नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

शास्त्रीनगर रूग्णालयात चार स्त्रीरोगतज्ञ, दोन बालरोगतज्ञ, दोन 
भलूतज्ञ व दोन सजान आवश्यक असताना सद्य:च्स्थतीत स्त्रीरोग व 
प्रसतुीतज्ञ-१, बालरोगतज्ञ-१ व भलुतज्ञ-१ असे वदै्यकीय अधिकारी कायारत 
असनू त्याींचेमाफा त रूग्णाींना सेवा हदली जात.े 
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शास्त्रीनगर रूग्णालयासह इतर रूग्णालयातील वदै्यकीय अधिकारी / 
तज्ञाींची पदे भरण्यासाठी नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये जाहहरात प्रशसध्द करण्यात 
आली होती. तथावप, अपेक्षित प्रनतसाद न लाभल्याने सदरची पदे भरता 
आलेली नाही. 
(३) व (४) सद्य:च्स्थतीत ८ वदै्यकीय अधिकारी ठोक मानिनावर कायारत 
असनू त्याींचेमाफा त आरोग्य सेवा परुववण्यात येतात.  

माता व बाल रूग्णाींची गरैसोय होऊ नये याकरीता महानगरपाशलका 
स्तरावर खाजगी वदै्यकीय व्यावसानयक याींचे पॅनल तयार करण्यात आल े
असनू आवश्यकतनेसुार रूग्णालयात बोलावनू माता व बाल रूग्णाींवर 
औषिोपचार करण्यात येत असल्याचे, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेने 
कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुलुांड पूिच येथील म्हाडाच्या सांक्रमण मशबबरातील घराांचा ताबा 
बाांग्लादेशी नागररिाांना भाडतेत्िािर ददल्याबाबत 

  

(५८) * २३१६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मलुुींड पवूा येथील गवाणपाडा पररसरात पीएमजीपी अींतगात म्हाडाच्या 
सींक्रमण शशबबरातील घराींचा अवधै्यररत्या ताबा घेत दलालाींनी सदर खोल्या 
बाींगलादेशी नागररकाींना भाडतेत्वावर हदल्याचे गतवषी केलेल्या सवेिणात 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींक्रमण शशबबराला भोगव्ा प्रमाणपत्र शमळाल े
नसतानाही १७९ ररक्तत खोल्यापकैी ८ खोल्याींचे ्ाळे तोडून दलालाींनी 
बाींग् लादेशी नागररकाींना भाडतेत्वावर देण्यात आल्याचे ननदशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.जजतेंर आव्हाड : (१) हे खरे नाही. मलुुींड पूवा गव्हाणपाडा सींक्रमण 
शशबबरातील इमारतननहाय गाळयाींची तपासणी मुींबई इमारत दरुुस्ती व 
पनुराचना मींडळाने हदनाींक ०९/११/२०१७ रोजी केली होती. तपासणीअींती मलुुींड 
पवूा गव्हाणपाडा सींक्रमण शशबबरातील एकाही गाळयामध्ये बाींग्लादेशी घसुखोर 
वास्तव्य करीत असल्याचे आढळून आले नसल्याचा म्हाडाचा अहवाल आहे. 
(२) हे खरे नाही. तथावप, ववतरीत केलले्या गाळयाींपकैी काही गाळे 
गाळेिारकाींनी भाड्याने हदल्याचे ननदशानास आले असल्याबाबत म्हाडाचा 
अहवाल आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अमलबाग मल्टीमॉडल िॉररडोर आणण नैना या दोन्द्ही प्रिल्पाांची 
ठरलेल्या मुद्यानुसार अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(५९) * २३४१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ददनाांि २२ 
नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ३९०४९ ला ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अशलबाग मल््ीमॉडल कॉररडोर आणण ननैा या दोन्ही प्रकल्पाींची ठरलेल्या 
मदु्यानसुार अींमलबजावणी केली जात नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० च्या 
नतसऱया आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशलबाग-ववरार मच्ल््मॉडले कॉररडोर प्रकल्पाच्या नव्या 
आराखड्यामळेु एम.एम.आर.डी.ए.ची अींमलबजावणी होत नसल्याने 
प्रकल्पग्रस्त शतेकऱयाींनी मागण्या मान्य न झाल्यास प्रकल्प रद करण्याची 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेकऱयाींनी शसडकोसोबत वारींवार झालले्या बठैकीनींतरही 
लवादाींना सचुववलेल्या मदु्यानसुार अींमलबजावणी न होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
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(४) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे : (१) व (२) अशा आशयाचे ननवेदन माहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये प्राप्त झाल ेआहे, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) अशलबाग-ववरार मल््ीमॉडल कॉररडोर ननैा िेत्रातनू जाणाऱया 
लाींबीपकैी ननैा िेत्रातील प्रस्ताववत नगर रचना पररयोजना क्र. १, २ व ३ 
मिील लाींबीकरीता नगर रचना पररयोजनेच्या माध्यमातनू जमीन उपलब्ि 
करुन घेण्यात येत आहे. या ३ नगर रचना पररयोजना पकैी क्र. १ ची 
प्राथशमक नगर रचना पररयोजना शासनाने मींजूर केली असनू सदर नगर 
रचना पररयोजना लवादाकडून अींनतम होऊन शासनाकड ेमींजूरी करीता प्राप्त 
झाल्यावर नगर रचना पररयोजनेस अींनतम मान्यता देण्याबाबत पढुील 
कायावाही करण्यात येईल. 
    अन्य िते्रातील लाींबीकरीता मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधिकरणाकडून भसूींपादन करण्याच्या माध्यमातनू जमीन उपलब्ि करण्यात 
येत आहे. रायगड च्जल्ह्यातील एकूण ६९ गावाींपकैी ३४ गावाींमध्ये सींयकु्तत 
मोजणीचे काम पणूा झाले असनू, पनवेल तालकु्तयातील ५ गावाींच ेमलु्याींकन 
च्जल्हाधिकारी, रायगड याींच्या अध्यितखेालील सशमतीमाफा त करण्यात आल े
आहे. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्री.राजेंर भागित 
मुांबई.   सधचि (िायचभार), 
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