
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि ०३ माचच, २०२० / फाल्गनु १३, १९४१ ( शिे ) 
  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मा्ं ी 

(३) गहृननमाचण मा्ं ी 
(४) नगर वििास, सािचजननि बाांधिाम 

(सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६४ 
------------------------------------- 

  

तुभे ते खारघर या भुयारी मागाचच्या िामाबाबत 
  

(१) *  ५३९   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सायन-पनवेल महामागाावरील वाहतकू कोंडी सोडववण्यासाठी ततसऱ्या खाडी 
पलुाचा मागा शासनाने प्रशस्त केला असनू तरेु्भ त ेखारघर र्भयूारी मागााच्या 
सींरेखनाचा प्राथममक अभ्यास करण्यास प्रारींर्भ केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएसआरडीसी, मसडको आणि एमआयडीसी महामींडळाच्या 
अधिकाऱ्याींनी माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान सींयकु्त पाहिी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, केलेल्या पाहिीमध्ये काय आढळून आले, त्याचे थोडक्यात 
स्वरूप काय, तद्नसुार र्भयुारी मागााचे काम सरुू करण्याबाबत 
शासनस्तरावरून कोिती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रस्ततु तरेु्भ त े खारघर बोगद्यासह जोडरस्त्याच्या प्रकल्पाचा पवुा 
ससुाध्यता अहवाल तयार करण्यासाठी नेमलेल्या सल्लागाराने सचुवलेल्या 
अींतीम आखिीची पाहिी करण्यात आली असनू सदर आखिीस शासन 
स्तरावरुन पायार्भतु सवुविा सममतीची मींजूरी ममळण्यासाठी प्रस्ताव सादर 
करण्यात येईल.   
(४) लाग ुनाही. 

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

मुांबईतील पायाभूत सुविधा शुल्िापोटी जमा होणाऱ्या रक्िमेबाबत 
  

(२) *  ८५८   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील पायार्भतू सवुविाींपो्ी जमा होिारी १२१ को्ी रुपयाींची रक्कम 
मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरिाकडून मुींबई महानगरपामलकेला जमा 
झाली नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ च्या पहहल्या आठवड्यात वा 
त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रक्कम थकववण्याची कारिे काय आहेत व सदर रक्कम 
मुींबई महानगरपामलकेला देण्याबाबत कोित्या उपाययोजना केल्या आहेत वा 
याबाबतची सद्यःस्स्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे, मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधिकरिाकड े झोपडपट्टी पनुवासन योजनेंतगात माहे माचा, २०१८ पयतं 
पायार्भतू सवुविा शलु्का पो्ी एकूि रु.९८.६० को्ी एवढी रक्कम जमा असनू 
त्यापकैी ९०% रु.८४.७५ को्ी रक्कम बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकड े जमा 
करिे अपके्षित आहे. 
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(२) व (३) मुींबई महानगर प्रदेशामध्ये एमएमआरडीएमार्ा त बहृन्मुींबई 
िेत्रामध्ये राबववण्यात येत असलेले मुींबई मेट्रो प्रकल्पाींच्या र्भाींडवली खचाापकैी 
रु. १६,६६४ को्ी रक्कम बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त प्राधिकरिास देिे 
अपेक्षित आहे. तसेच एमआर्ीपी कायद्याींतगात कलम १२४-ब पो्कलम २-
१अ अन्वये जमा होिाऱ्या वाढीव ववकास शलु्काची रक्कम बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमार्ा त प्राधिकरिास येिे अपेक्षित आहे. बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमार्ा त देय असलेल्या उक्त रकमेमिून झोपडपट्टी पनुवासन 
योजनेंतगात प्राधिकरिाकडून देय असलेली रक्कम वजा करुन उवाररत रक्कम 
देण्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस प्राधिकरिाने ववनींती केली आहे.  

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

शसद्धाथचनगर गोरेगाि (पजश्चम) येथील  
प्ाचाळ पुनविचिास प्रिल्पाबाबत 

  

(३) *  ३७९७   श्रीमती विद्या ठािूर (गोरेगाि) :   सन्माननीय गहृननमाचण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसद्धाथानगर गोरेगाव (पस्चचम) येथील पत्राचाळ पनुववाकास प्रकल्पात 
ववकासकामार्ा त रहहवाशाींना चार वर्ांच ेर्भाड ेअदा केले नसनु प्रकल्पाच ेकाम 
पिूापिे थाींबले आहे, तसेच सदर प्रकल्प म्हाडामार्ा त पिूा करण्यात येिार 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हाडामार्ा त रहहवाचयाींना मामसक र्भाड ेअदा करण्यात येिार 
आहे अथवा त्याींच्या पनुवासनाबाबत कोित े िोरि राबववण्यात येिार आहे 
याबाबतचा अहवाल शासनाने सादर केला आहे काय व सदर अहवालात काय 
तनदशानास आले आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पातील मळू रहहवाशाींचे पनुवासन होईपयतं सदर 
जममनीवर सरुू असलेल्या खाजगी ववकासकाींच्या बाींिकामाींना म्हाडामार्ा त 
काम थाींबववण्याबाबत नो्ीस देऊनसदु्धा त्याहठकािी खाजगी ववकासकाींमार्ा त 
बाींिकाम सरुू असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामार्ा त कोिती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. जजतेंद्र आव्हाड : (१), (२) व (३) गोरेगाव मसध्दाथानगर सहकारी 
गहृतनमााि सींस्था (पत्राचाळ), ववकासक मे. गरुुआमशर् कीं .प्रा.मल. आणि म्हाडा 
याींच्यामध्ये त्रत्रपिीय करारनामा झालेला आहे. ववकासकाने अ्ी व शतींचा 
र्भींग केल्याने पनुववाकासाचा त्रत्रपिीय करारनामा रद्द करण्याबाबत व सींपिुा 
प्रकल्प ववक्री हहचयासह ताब्यात घेऊन, ववकासकाच्या ररस्क ॲन्ड कॉस्् वर 
पिूा करण्यासाठी म्हाडामार्ा त ववकासकास हद.१२/०१/२०१८ रोजी ्ममानेशन 
नो्ीस जारी करण्यात आली आहे. 
     सदरहू ववकासकाने ववक्री हहचयातील ब-याच र्भखूींडाचे ववकास हक्क 
त्रयस्थ ववकासकाींना ववकले. याबाबतचा अहवाल आधथाक गनु्हे ववर्भागास 
म्हाडातरे् हद.१२/०३/२०१८ रोजी देण्यात आला. त्याअनरु्ींगाने म्हाडाने 
हद.१३/०३/२०१८ रोजी FIR क्र. ८५/२०१८ अन्वये ववकासक मे. गरुुआमशर् 
कन्स्ट्रक्शन कीं .प्रा.मल. व त्याींचे सींचालक व इतर याींचेववरुध्द आधथाक गनु्हे 
ववर्भागाकड े गनु्हा दाखल केला आहे. तसेच ९ ववकासकाींनी मा. उच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने 
हद.२८/०२/२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये “In the meantime, MHADA shall 
not take any coercive action against any of the plaintiffs in the 
above suits” असे तनदेश हदले आहेत. त्यामळेु मा. उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशाच्या अनरु्ींगाने खाजगी ववकासकाींच्या बाींिकामावर कारवाई करता 
आली नाही. 
(४) व (५) सदर प्रकरिातील न्यायप्रववष् बाबी / मा.न्यायालयाचे आदेश 
ववचारात घेऊन या पनुववाकास प्रकल्पाबाबत तातडीने उपाय योजना 
सचुववण्यासाठी श्री. जॉनी जोसेर्, सेवा तनवतृ्त मखु्य सधचव याींच्या 
अध्यितखेाली हद.१६/०१/२०२० रोजीच्या शासन तनिायान्वये एक सदस्यीय 
सममती नेमली आहे. 
     सद्य:स्स्थतीत मा.सवोच्च न्यायालय व मा.उच्च न्यायालय येथ े
प्रकल्पाशी तनगडीत याधचका प्रलींत्रबत आहेत. 

----------------- 
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खडििासला (जज.पुणे) येथील रस्त्याांची िामे सांथगतीने  

सुरु असल्याने होणारी िाहतुि िोंडी 
  

(४) *  १३३८   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खडकवासला (स्ज.पिेु) येथील मसींहगड रस्ता, नाींदेडपासनू पानशते आणि 
वेल्हापयतंच्या ववववि रस्त्याींची कामे अत्यींत सींथगतीने सरुु असल्यामळेु या 
रस्त्याींवरील ववशरे्तः ककरक्वाडी, कोल्हेवाडी, खडकवासला, नाींदोशी, गोऱ्हे 
आहद गावात वाहतकु कोंडीची समस्या तनमााि होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ रोजीपयतंची सदरहू रस्त्याींच्या 
कामाची सद्य:स्स्थती काय आहे व सदरहु रस्त ेपिूा होण्यास ककती कालाविी 
लागिे अपके्षित आहे, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याींची कामे सींथगतीने सरुू असण्याची कारिे काय 
आहेत व त्यामळेु सदर परीसरात तनमााि होिारी वाहतकु कोंडी तनयींत्रत्रत 
करण्यासाठी व सदर रस्त्याींची कामे लवकरात लवकर पिुा करण्यासाठी 
शासनाने कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे आहे, 
     प्रचनाींककत रस्त्याच्या लाींबीमध्ये ककरकक्वाडी व खडकवासला येथ े
कायाालयीन वेळेपवुी व कायाालयीन वेळनींतर वाहतकु कोंडी होत.े 
(२) सदर रस्ता हा हायब्रीड ॲन्यु् ी अींतगात पॅकेज क्र. पीएन २४ या पॅकेजचा 
र्भाग असनू पीएन २४ या पॅकेजच्या एकूि ७६.१६ ककमी पकैी २४.२२ ककमी 
लाींबीतील काम पिूा असनू ११.४६ ककमी लाींबीत काम प्रगतीत आहे. तसेच 
ककरकक्वाडी व खडकवासला गावाींतील लाींबी ही ११.७० ककमी असनू त्यापकैी 
३.६५ ककमी लाींबीतील काम पिुा झाले आहे. उवारीत लाींबीमध्ये काम प्रगतीत 
असनू उवाररत काम माहे मे २०२० अखेर पिूा करण्याच ेतनयोजन आहे. 
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(३) सदरची लाींबी ही शहरी र्भागातील असल्याने अस्स्तत्वातील सेवा वाहहन्या 
स्थलाींतरीत (Utillty Shifting) करुनच काम करावयाचे असल्याने काम 
जलदगतीने करण्यास अडथळा येतो. तथावप, आगामी काळात काम े
जलदगतीने करण्याचे तनयोजन आहे. वाहतकु सरुिेची उपाययोजना करुन व 
वाहतकु तनयींत्रत्रत करुन प्रत्यि काम केले जात आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही.  

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

िाांददिली पूिच (मुांबई), आिुली रोड येथील महानगरपाशलिेच्या 
प्रसूनतगहृाच्या दरुुस्तीबाबत 

(५) *  ६१४   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूच) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील काींहदवली पवूा, आकुली रोड येथील महानगरपामलकेचे प्रसतूतगहृ 
दरुुस्तीकररता ररकामे करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समुारे वर्ार्भराचा कालाविी होऊनही प्रसतुीगहृाच्या 
पनुववाकासाचे काम अद्याप सरुूच झाले नसल्याचे तनदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु सवासामान्य स्थातनक गर्भावती महहलाींना त्रास सहन 
करावा लागत असनू वारींवार तक्रारी होऊनही पनुववाकासाची कोितीही प्रगती 
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रसतूतगहृाच्या पनुववाकास कामाला किीपासनू सरुुवात होिार 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या आकुली प्रसतुीगहृाची पनुबांििी करण्यात 
येिाऱ्या र्भखूींडावर चार प्रकारचे आरिि असनू, त्याींचा आकार असमान 
असल्यामळेु ववकास करिे कठीि होत.े त्यामळेु प्रथमत: चारही आरििाची 
योग्य आकारात पनुराचना करुन, प्रसतुीगहृाच्या आराखड्यास मींजुरी देण्याच े
तसेच मसदुा तनववदा तयार करण्याचे काम महानगरपामलकेमार्ा त सरुु आहे. 
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(३) सदर प्रसतुीगहृ हदनाींक ०१.०९.२०१७ रोजी माता बालक रुग्िालय येथ े
स्थलाींतरीत करण्यात आले हात.े                 
     तद्नींतर सदर प्रसतुीगहृ हदनाींक ०१.११.२०१८ रोजी दामपूाडा, काींहदवली 
(पवूा) येथील महानगरपामलकेच्या इमारतीमध्ये स्थलाींतरीत करण्यात आले 
असनू तथेे प्रसतूीववर्य सवुविा उपलब्ि करुन देण्यात आल्या आहेत. 
(४) व (५) सदर प्रसतुीगहृाच्या पनुववाकासाचे काम सािारित: ६ महहन्यानींतर 
सरुु होिे अपेक्षित असल्याचे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिा (जज.ठाणे) क्षे्ातील २७ गािाांिररता 
स्ितां् नगरपररषद गठीत िरण्याबाबत 

  

(६) *  १४८७   श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणेश 
नाईि (ऐरोली), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याि-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच्या (स्ज.ठािे) िेत्रातनू २७ गावे 
वगळून या गावाींच्या िेत्राकरीता स्वतींत्र नगरपररर्द गठीत करण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास प्राथममक अधिसचूना 
काढून प्राप्त होिाऱ्या हरकती व सचूनाींचा अहवाल शासनास सादर करावा 
असे आदेश ववर्भागीय आयकु्त, कोकि ववर्भाग याींना हदले असतानाही 
अद्यापही हरकती व सचूनाींवर सनुाविी घेऊन पररपिूा अहवाल शासनास 
पाठववला नसल्याची बाब हदनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
तनदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याि-डोंत्रबवली महानगरपामलकेतील २७ गावाींची स्वतींत्र 
नगरपामलका स्थापन करिेबाबत हरकती व सचूनाींवर सनुाविी घेऊन 
तात्काळ अहवाल शासनास सादर करुन स्वतींत्र नगरपामलका स्थावपत करावी 
अशी मागिी हदनाींक १२ डडसेंबर २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ववर्भागीय 
आयकु्त, कोकि ववर्भाग याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास कोकि 
आयकु्ताींना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊनही अद्यापपयतं अहवाल 
सादर न करण्याची कारिे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, अहवाल सादर करुन २७ गावाींची स्वतींत्र नगरपामलका घोवर्त 
करण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) • कल्याि-डोंत्रबवली शहर 
महानगरपामलकेच्या बहृत नागरी िते्रातनू २७ गावे वगळून या गावाींसाठी 
नगरपररर्द घ्ीत करण्यासाठी हद.०७.०९.२०१५ रोजी प्रारूप अधिसचूनेचा 
मसदूा प्रमसध्द केला आहे. 
• सदर २७ गावाींची नगरपररर्द स्थापन करण्यासाठी प्राप्त हरकती व 
सचुनाींवर सनुाविी घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी ववर्भागीय 
आयकु्त, कोकि ववर्भाग याींना कळववण्यात आले आहे. 
• मा.लोकप्रतततनिीींनी हद.१२.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये प्राप्त हरकती व 
सचूनाींवर तात्काळ सनुाविी घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्याची मागिी 
ववर्भागीय आयकु्त, कोकि ववर्भाग याींचेकड ेकेलेली आहे. 
• ववर्भागीय आयकु्त, कोकि ववर्भाग याींचेकड ेयाबाबत कायावाही सरुू आहे. 
• ववर्भागीय आयकु्त, कोकि ववर्भाग याींचेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
शासन स्तरावरून पढुील आवचयक ती कायावाही करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

निी मुांबई महानगरपाशलिेतील मालमत्ता िर विभागाने गत चार 
िषाांपासून मालमत्ता िरननधाचरण बांद िेले असल्याबाबत 

  

(७) *  १०४३   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र महानगरपामलका अधितनयमानसुार महसलू वाढीसाठी कोित्याही 
मालमत्तचेे करतनिाारि करिे अतनवाया आहे परींत ु नवी मुींबई 
महानगरपामलकेतील मालमत्ता कर ववर्भागाने गत ४ वर्ांपासनू कोितहेी 
कारि न देता मालमत्ता करतनिाारि बींद केले असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामळेु महानगरपामलकेचे चार वर्ांत कोट्यविी रुपयाींच े
नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु गावठािे, झोपडपट्टीतील घरे खरेदी-ववक्री करण्यात 
अडचिी आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मालमत्ता करतनिाारि बींद करण्याची कारिे काय 
आहेत, 
(५) असल्यास, यास जबाबदार असिा-याींववरुद्ध शासनाने कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व  (४) • महाराषट्र महानगरपामलका 
अधितनयम मिील कलम १२७ व १२९ अन्वये तसेच प्रकरि ८ मिील 
करािान तनयमातील तरतदूीनसुार महापामलका हद्दीतील जमीन व इमारतीींवर 
मालमत्ता कर आकारिी करण्यात येत असनू, नवी मुींबई महानगरपामलका 
िेत्रात मालमत्ता करतनिाारि बींद करण्यात आलेले नाही. 
• सन २०१६ त ेजानेवारी, २०२० या कालाविीत एकूि ११४७६ मालमत्ताींच े
करतनिाारि केले असनू, एकूि रू. २७१५.१७ को्ी इतका मालमत्ता कर 
वसलु झाला, ही वस्तसु्स्थती आहे. 
• महानगरपामलकेच्या नगररचना ववर्भागाने ववतरीत केलेले र्भोगव्ा प्रमािपत्र 
व महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळाने ववतरीत केलेल्या बाींिकाम 
पिूात्वाच्या दाखल्यानसुार मालमत्तािारकाने सादर केलेला अजा/कागदपत्र े
तपासनू मालमत्ता करतनिाारि करण्यात येत.े 
• नवी मुींबई महानगरपामलका हद्दीतील गावठाि तसेच झोपडपट्टी ववर्भागातील 
र्भोगव्ादाराच्या नावात बदल करण्यासाठी नवी मुींबई महानगरपामलकेने सन 
२००४ मध्ये कायापध्दती ववहीत केली होती. त्यामध्ये सन २०१७ मध्ये 
सिुारिा करून नोंदिीकृत खरेदीखत घेिे अतनवाया केले आहे. 
(५) व (६) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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गोिांडी (मुांबई) येथील शताब्दी रुग्णालयातील रक् तपेीीच े
महानगरपाशलिेसोबतच ेिां ्ाट सांपुष्ट् टात आले  

असतानाही रक् तपेीी सुरु असल्याबाबत 
(८) *  ३१४   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.शशरीष चौधरी 
(रािेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), 
श्री.सांजय जगताप (परुांदर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सनुील राणे 
(बोरीिली), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती 
मांदा म्हा् े (बेलापरू), श्री.मांगलप्रभात लोीा (मलबार दहल), श्री.अब ूआजमी 
(मानखूदच शशिाजीनगर), श्री.रईस शखे (शभिांडी पिूच) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोवींडी (मुींबई) येथील शताब् दी रुग् िालयात पल् लवी रक् तपेढीकडून पीपीपी 
तत् वावर केवळ एक रुपये र्भाडतेत् वावर रक् तपेढी सरुु केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रक् तपढेीचे महानगरपामलकेसोबतच ेकीं त्रा् माहे गगस् ्, 
२०१८ मध् ये सींपषु ्ात आले असतानाही ही रक् तपेढी अद्यापही सरुु असल् याची 
बाब हदनाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी वा त् यासमुारास तनदशानास आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रक्तपेढीचा अधिकाधिक लार्भ महानगरपामलकेच् या रुग् िाींना 
न होता खासगी पध् दतीने रक् ताची ववक्री होत असल् याचेही तनदशानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरिाची चककशी करण् यात आली आहे काय, 
असल्यास, चककशीनसूार रक् तपेढीचे कीं त्रा् सींपले असतानाही खासगी पध् दतीने 
रक् ताची ववक्री करिा-या पल् लवी रक् तपेढीवर शासनाने कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) गोवींडी येथील शताब्दी रुग्िालयातील पल्लवी 
रक्तपेढी महापामलकेच्या हदनाींक २१.०६.२०१२ रोजीच्या ठरावानसुार 
सावाजतनक-खाजगी सहर्भाग प्रकल्पाींतगात केवळ एक रुपये र्भाडतेत्वावर 
हदनाींक २३.०३.२०१४ पासनू सरुु आहे.  
(२) पल्लवी रक्तपेढीचा कीं त्रा् कालाविी माहे जलु ै २०१८ मध्ये सींपषु्ात 
आला असनू, सदर रुग्िालयातील रुग्िसेवा बािीत होऊ नये याकररता सदर 
रक्तपेढी सरुु ठेवण्यात आली आहे.    
     तसेच, सदर रक्तपेढीच्या नतुनीकरिाबाबतची कायावाही बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमार्ा त करण्यात येत आहे.             
(३) व (४) “रक्तपेढीचा णखसेकाप ूकारर्भार” अशा आशयाची बातमी हदनाींक 
०३ जानेवारी, २०२० रोजीच्या महाराषट्र ्ाईम्स या स्थातनक वतृ्तपत्रात 
प्रमसध्द झाली होती ही वस्तसु्स्थती आहे.   
     तथावप, सदर रक्तपेढीद्वारे आकारण्यात येिारे शलु्क हे महाराषट्र 
राज्य रक्त सींक्रमि पररर्द याींच्या तनयींत्रि व तनदेशानसुार आकारण्यात येत 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

दक्षक्षण मुांबईतील माांडिी विभाग 'बी' प्रभाग येथील  
शमत्तल एशलगांट या पुनविचिास प्रिल्पाबाबत 

  

(९) *  १७१९   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दक्षिि मुींबईतील माींडवी ववर्भाग ‘बी’ प्रर्भाग येथील सी.एस.क्र.१३/१७२१ 
येथे एम.एम.आयडडयल इन्रामार्ा त राबववला जािारा ममत्तल एमलगी्ं  हा 
पनुववाकास प्रकल्प कराराप्रमािे हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ रोजीपयतं पिूा 
होिे अपेक्षित असतानाही अद्यापपयतं तो अपिूाावस्थेत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पातील समुारे ५० ्क्के मळू रहहवाचयाींना 
कराराप्रमािे देय असलेली र्भाड्याची रक्कम ववकासकाने गत दीड वर्ाापासनू 
हदलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर थकीत र्भाड े रक्कम व्याजासह मळू रहहवाचयाींना 
ववकासकाने अदा करण्यासींदर्भाात शासन कोिती कायावाही करिार आहे तसेच 
सदर प्रकल्प ववहीत वेळेत पिूा करण्यास ववलींब झाल्याप्रकरिी शासनाने 
तनयमाप्रमािे ववकासकावर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) व (२) दक्षिि मुींबईतील “बी” ववर्भागातील माींडवी 
डडव्हीजन येथील सी.एस. क्रमाींक १३/१७२१ या र्भखूींडावरील “सम्स त्रबल्डीींग” 
म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या बहृन्मुींबई महानगरपामलकेचे र्भाडकेरु असलेल्या 
मालमत्तचेा पनुववाकास ववकास तनयींत्रि तनयमावली ३३(७) अन्वये प्रस्ताववत 
आहे. 
     सदर मालमत्तचेा पनुववाकास करण्यास “सम्स त्रबल्डीींग” मिील 
रहहवाशाींमार्ा त तनयकु्त करण्यात आलेल्या ववकासकास हदनाींक ०४.०५.२०१३ 
रोजी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त इरादापत्र देण्यात आले आहे.  
     सदर ववकासकास बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त हदनाींक ०८.१०.२०१८ 
रोजी पिूा बाींिकाम (तळमजला + २१ अींशत: मजले) परवाना प्रमािपत्र 
देण्यात आले आहे.  
     सदर प्रकल्प हदनाींक ०४.१२.२०१८ पयतं पिूा करिे अपेक्षित होत.े  
     सद्य:स्स्थतीत सदर इमारतीचे तळमजला + २० मजल्याींचे बाींिकाम 
झाले आहे.  
     सदर इमारतीचे बाींिकाम अद्यावप पिूा झाले नसल्याने र्भोगव्ा 
प्रमािपत्र देण्यात आलेले नाही. 
(३) व (४) पनुववाकासात असलेल्या इमारतीच्या सर्भासदाींचे थकीत र्भाड े व 
अिाव् काम थाींबल्याबाबत मळू रहहवाशाींनी हदनाींक ३० जानेवारी, २०२० रोजी 
तक्रार दाखल केली आहे. 
     तथावप, इरादापत्रातील अ्ीींच ेपालन करिे हे ववकासकास बींिनकारक 
आहे. सदर अ्ीींनसुार थकीत र्भाड े देण्याची जबाबदारी ही सींस्था/ववकासक 
याींची आहे. 
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     त्यानसुार सदर इमारतीचे बाींिकाम पिूा झाल्यानींतर, ववकासकास 
र्भोगव्ा प्रमािपत्र देतवेेळी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या प्रचमलत 
िोरिानसुार ववकासकावर दींडात्मक कारवाई करण्यात येिार असल्याचे 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 

----------------- 
  
चांद्रपूर जजल््यातील नेरी-गाांगलिाडी, किटाळी-मोटेगाि ि पळसगाि-

तोरगाि या रस्त्याांच्या हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडले  
अांतगचत सुरु असलेल्या बाांधिामाबाबत 

  

(१०) *  ११३२   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षक्षण पजश्चम) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू स्जल््यातील हायब्रीड अॅन्यइू्ी मॉडले अींतगात सरुु असलेली प्रमखु 
स्जल्हा मागा व राषट्रीय महामागााच्या कामामध्ये प्रामखु्याने नेरी-गाींगलवाडी, 
कक्ाळी-मो्ेगाव, पळसगाव-तोरगाव या रस्त्याींची कामे प्रत्यिात सरुु 
होण्यासाठी आवचयक प्रशासकीय कायावाही माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान अपिूा असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पकैी नेरी-गाींगलवाडी, कक्ाळी-मो्ेगाव, पळसगाव-
तोरगाव या रस्त्याींच्या कामासाठी आवचयक ट्री-व्हॅल्यएुशन रीपो ा् नसुार वन 
ववर्भागाची मींजूरी, ववद्यतु खाींबाींचे स्थलाींतरि इत्यादी मान्यता न ममळाल्याने 
प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रशासकीय कायावाहीस ववलींब होत असल्यामळेु ववकास काम े
प्रर्भाववत होऊन अपिूा बाींिकामाींमळेु ग्रामीि र्भागात अपघाताचे प्रमाि वाढत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रलींत्रबत रस्त्याींची कामे पिुा करण्याबाबत तसेच ग्रामीि 
र्भागातील लहान रस्त्याींमळेु अपघाताचे प्रमाि वाढत असल्याने पयाायी प्रर्भावी 
उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) नाही. 
(२) सदर पॅकेजमिील ततन्ही रस्त्याींमध्ये बािीत होत असलेल्या झाडाींच े
मलु्याींकन करुन विृ क्ाईसाठी परवानगी घेण्याकररता पाठपरुावा करण्यात 
येत आहे. तसेच सदर पॅकेजमिील ववद्यतु खाींबाींचे स्थानाींतराच े तीन 
अींदाजपत्रके महाराषट्र राज्य ववद्यतु महामींडळामार्ा त ताींत्रत्रक मान्यता 
ममळाली असनू उवाररत पाच अींदाजपत्रकेकररता पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(३) नाही. 
(४) उद्योजकातरे् सरुु करण्यात आलेले काम वाहतकुीच्या दृष्ीने आवचयक 
उपाययोजना करुन सरुक्षित पातळीत आिण्याींत आले आहे. तसेच सदर 
रस्त्यावर अपिूा बाींिकामामळेु अपघात झालेले नाही. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

निी मुांबई शसडिो हद्दीतील तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
येथील नागरी िसाहत तसेच औद्योधगि िसाहतीमध्ये  

ननयशमत ि सुरळीत पाणीपुरिठा होण्याबाबत 
(११) *  २७०   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई मसडको हद्दीतील तळोजा (ता.पनवेल, स्ज.रायगड) वसाहतीमध्ये 
अनेक महहन्याींपासनू अतनयममत व कमी दाबाने पािीपरुवठा होत असल्याने 
रहहवाशाींना दैनींहदन कामात अनेक अडचिी तनमााि होत असल्याच े माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त वसाहतीतील नागररकाींनी अतनयममत व कमी दाबाने 
होत असलेल्या पािीपरुवठ्याबाबत मसडको प्रशासनाववरोिात मोचााही काढला 
होता तसेच अनेक गहृतनमााि सींस्थाींनी वविानसर्भा तनवडिूकीपवूी इमारतीवर 
नो वॉ्र नो वो् अशा प्रकारचे र्लक लावनू सींताप व्यक्त केला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त पररसरातील औद्योधगक वसाहतीत असलेले अनेक 
कारखाने पाण्याअर्भावी बींद पडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चककशी करून तळोजा येथील नागरी 
वसाहती तसेच औद्योधगक वसाहतीमध्ये तनयममत व सरुळीत पािीपरुवठा 
होण्याबाबत कोिती उपाययोजना व कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) व (२) अींशतः खरे आहे. 
     नवी मुींबईमिील तळोजा रहहवासी वसाहतीला करण्यात येिारा 
पािीपरुवठा हा महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या तळोजा 
औद्योधगक िते्राच्या पािीपरुवठा  ववतरि प्रिाली मिून करण्यात येतो. 
सद्यस्स्थतीत, तळोजा रहहवासी वसाहतीतील लोकसींख्येला अींदाजे ६ 
द.ल.ली.प्र.हद. पािी परुवठ्याची आवचयकता आहे. मसडकोच्या तनवासी 
वसाहतीमध्ये वाढ झाल्यामळेु वाढीव आकाराच्या नळजोडिीच्या अनरु्ींगाने 
समुारे ८ द.ल.ली.प्र.हद. पािी परुवठाकररता ४०० मम.मी. व्यासाची नळजोडिी 
मींजुर करण्यात आलेली आहे. 
     तथावप, राषट्रीय हररत लवादाने त्याींच ेहद.०३.०९.२०१९ च्या आदेशानसुार 
सींयकु्त साींडपािी प्रकक्रया कें द्राला (सी.ई.्ी.पी.) औद्योधगक ववकास 
महामींडळाने अींदाजे ३० त े३५ ्क्के पाण्याची कपात केल्याने त्याचा पररिाम 
नागरी वसाहतीच्या पािीपरुवठ्यावर ही झालेला आहे. तसेच नागरी 
वसाहतीसाठीच े औद्योधगक वसाहतीतील नळजोडिी हठकाि त े मसडको 
तनवासी िेत्र हे अींतर समुारे ४ त े ५ कक.मी. असल्याने पािी परुवठा कमी 
दाबाने होतो. 
(३) हे खरे नाही. 
     राषट्रीय हररत लवाद याींनी त्याींचे हद.०३.०९.२०१९ आदेशान्वये 
औद्योधगक वसाहतीतील सींयकु्त साींडपािी प्रकक्रया कें द्राला (सी.ई.्ी.पी.) 
र्क्त १० द.ल.ली.प्र.हद. साींडपािी घेण्याबाबत मयाादा घालण्यात आली होती. 
त्यानसुार साींडपािी तनमााि करिा-या कीं पन्याींना हद.०६.०९.२०१९ रोजी पािी 
कपातीच्या नो्ीसा देऊन हद.०७.०९.२०१९ त े हद.२४.१०.२०१९ या कालाविीत 
पािी कपात करण्यात आललेी होती. 
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(४) तळोजा वसाहतीींना परेुसा पािीपरुवठा उपलब्ि नसल्यामळेु ववतरि 
व्यवस्थेमध्ये बदल करुन तसेच झोतन ींग करुन १ हदवसाआड पािी देण्याच े
तनयोजन करण्यात आले होत ेआणि नस्जकच्या खारघर सेक््र २६ येथील 
जलकुीं र्भातनू देखील पािी परुवठा करण्यात आला होता. 
     तद्नींतर मा.सवोच्च न्यायालयाच्या हद.२१.१०.२०१९ रोजीच्या 
आदेशानसुार औद्योधगक िेत्रातील कीं पन्याींची पािी कपात रद्द करुन 
हद.२४.१०.२०१९ पासनू औद्योधगक िते्रातील व नागरी वसाहतीतील 
पािीपरुवठा सरुळीतपिे चाल ूआहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
साांगली जजल््यातील िमळापूर ते रामापूर या दोन गािाांना जोडणाऱ्या 

येरळा नदीिरील पूलाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(१२) *  १५५१   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१)  साींगली स्जल््यात माहे गक््ोबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान आलले्या 
महापरूामळेु साींगली स्जल््यातील कमळापरू त े रामापरू या दोन गावाींना 
जोडिारा येरळा नदीवरील पलू वाहून गेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यात ववद्यार्थयाासह एक व्यक्ती वाहून गेल्याने त्याींचा मतृ्य ू
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाची वाहतकू बींद असनु, पलूाची तातडीने दरुुस्ती 
करण्याची मागिी स्थातनक लोकप्रतततनिी व स्थातनकाींनी वारींवार करुनही 
अद्यापही कोितीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पलुाची पाहिी करुन पलूाची दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. प्रचनाींकीत पलुावर परु काळामध्ये नदीच्या दोन्ही बाजुस 
बॅरीकोड लावनु, माहहतीर्लक, इशारा र्लक लावनु वाहतकु बींद ठेवण्यात 
आली होती. त्यामळेु कोितीही स्जववतहानी झालेली नाही. 
(३) परु ओसरताच पलुाची पाहिी करण्यात आली असनू परुहानी 
कायाक्रमाअींतगात तात्परुती दरुुस्ती करुन वाहतकु सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) सदर पलुाच्या (र्रशी पलु) िततग्रस्त र्भागाच्या दरुुस्तीसाठी कमकुवत 
पलु दरुुस्ती कायााक्रमाींतगात तनिी मींजूर असनू कामाच्या तनववदा प्रकक्रया 
लवकरात लवकर पिुा करुन पलुाचे उवारीत दरुुस्ती काम हाती घेण्याच े
तनयोजन आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिेच्या (जज.ठाणे) शास््ीनगर 
रुग्णालयाची आरोग्यसेिा बांद पडत आल्याबाबत 

(१३) *  १२१२   श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याि-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच्या (स्ज.ठािे) डोंत्रबवली येथील 
शास्त्रीनगर रुग्िालयाची आरोग्यसेवा बींद पडत आली असनु १२० खा्ाींच्या 
या रुग्िालयावर ककमान ३०० रुग्िाींचा र्भार पडत असल्याच ेतनदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्िालयात चार स्त्रीरोगतज्ञ, दोन बालरोग तज्ञ, दोन 
र्भलूतज्ञ, दोन सजान अशा डॉक््राींची तातडीने आवचयकता आहे परींत ुकमी 
वेतन व जास्त काम यामळेु नवीन डॉक््सा या रुग्िालयात येण्यास इच्छुक 
नसल्याने प्रशासनाने ककमान ठोक वेतनावर त्वरीत डॉक््राींची तनयकु्ती 
करावी तसेच इतरही आवचयक सोयी सवुविा परुववण्याबाबत या रुग्िाींलयाच े
ज्येषठ वदै्यकीय अधिकारी हे पाठपरुावा कररत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत आवचयक कायावाही करण्याबाबत ववलींब होत 
असल्याने रुग्िाींची प्रामखु्याने सतुतकागहृातील माता-बाल रुग्िाींची गरैसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) • डोंत्रबवली येथील शास्त्रीनगर रूग्िालय हे १२० बेड 
िमतचे े असनू या रूग्िालयात ६० त े ७० रूग्िाींवर अींतररूग्ि ववर्भागात 
उपचार करण्यात येतात. तसेच प्रततहदन सरासरी ७०० त े७५० बा्यरूग्िाींवर 
उपचार करण्यात येतात. 
• त्यामळेु सदर रूग्िालयाची आरोग्यसेवा बींद पडत आली, अशी वस्तसु्स्थती 
नाही. 
(२) • शास्त्रीनगर रूग्िालयात सद्यस्स्थतीत स्त्रीरोग व प्रसतुीतज्ञ-१, 
बालरोगतज्ञ-१ व र्भलुतज्ञ-१ असे वदै्यकीय अधिकारी कायारत असनू 
त्याींचेमार्ा त रूग्िाींना सेवा हदली जात.े 
• शास्त्रीनगर रूग्िालयासह इतर रूग्िालयातील वदै्यकीय अधिकारी / 
तज्ञाींची पदे र्भरण्यासाठी नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये जाहहरात प्रमसध्द करण्यात 
आली होती. तथावप अपके्षित प्रततसाद न लार्भल्याने बरीच पदे ररक्त आहेत. 
• सद्यस्स्थतीत वदै्यकीय अधिकाऱ्याींची काही पदे ठोक मानिनावर र्भरली 
असनू त्याींचेमार्ा त आरोग्य सेवा परुववण्यात येतात.  
(३) व (४) • सतुतकागहृाची इमारत अततिोकादायक झाल्याने माहे गक््ोबर, 
२०१३ पासनू सतुतकागहृ बींद करण्यात आले आहे. सद्या या सवुविा 
शास्त्रीनगर रूग्िालयात उपलब्ि करून देण्यात येत आहेत. 
• तसेच डोंत्रबवली (पवूा) र्भागात मींजूनाथ व पा्कर या दोन नागरी कें द्रात 
लसीकरि व गरोदर माता नाींव नोंदिीची सोय करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई, ठाणेसह राज्यात ‘नागरी जमीन िमाल धारणा’ िायद्याांतगचत 

दबुचल घटिाांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या सदननिा  
वििासिाांच्या ताब्यात असल्याबाबत 

(१४) *  ५८६   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई, ठािेसह राज्यात, ‘नागरी जमीन कमाल िारिा’ कायद्याींतगात 
दबुाल घ्काींसाठी उपलब्ि होिाऱ्या समुारे ८,५०० सदतनका अद्यापपयतं 
ववकासकाींच्या ताब्यात असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यएुलसी कायदा सन २००० मध्ये रद्द झाल्यानींतर या 
कायद्याींतगात असलेले १६ हजार र्भखूींड ताब्यात घेऊन त् यावर दबुाल 
घ्काींसाठी घरे बाींिण्यात यावीत असा मा.उच्च न्यायालयाच्या पिूापीठाने 
आदेश हदल्यानींतरही सदरहू र्भखूींड ताब्यात घेण्याच्या दृष्ीने अद्याप 
शासनाने कोितीच कायावाही न करण्याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ववकासकाच्या ताब्यातील ८,५०० सदतनका आणि 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार १६ हजार र्भखूींड ताब्यात घेिेबाबत 
शासनातरे् कोिती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) राज्य शासनाने नाजकिा तनरसन 
अधितनयम, १९९९ हा हद.२९.११.२००७ रोजी स्स्वकारला असनू उक्त 
अधितनयमानसुार कलम २० अन्वये मींजुर केलेल्या योजना व कलम १०(३)/ 
१०(५) नसुार ताब्यात घेतलेल्या जममनीींना सींरिि प्राप्त आहे.  
     परींत,ु नाजकिा तनरसन अधितनयमानसुार कलम २० च्या विैतबेाबत 
महाराषट्र चेंबर गर् हाऊसीींग इींडस्ट्रीज व इतर याींनी मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींचेसमोर रर् याधचका क्र.९८७२/२०१० दाखल केली होती. उक्त 
याधचकेमध्ये मा.न्यायालयाने कलम २० खालील योजनेच्या अ्ी व शती 
योजनािारकाींवर बींिनकारक असल्याचा हदलेला तनिाय, ववशरे् अनमुती 
याधचका क्र.२९००६/२०१४ अन्वये मा.सवोच्च न्यायालयात आव्हातनत झाला 
होता. मा.सवोच्च न्यायालयाने हद.१०.११.२०१४ रोजी योजनािारकाींवर 
कोिताही प्रततकूल पररिाम होईल, अशी कारवाई (Coercive action)  करु 
नये असे आदेश हदले होत.े मा.न्यायालयाच्या उक्त आदेशाच्या पाचवार्भमूीवर 
योजनािारकाकडून योजनेखालील िेत्राींचा ववकास होत नव्हता. 
     त्यामळेु प्रस्ततु प्रकरिी राज्य शासनास मशर्ारस करण्यासाठी शासन 
तनिाय हद.२.७.२०१९ अन्वये द्ववसदस्यीय सममती गठीत करण्यात आली 
होती. सदर सममतीने हदललेा अहवाल, त्याबाबतची  शासनाची र्भमुमका व 
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Consent Terms मा.सवोच्च न्यायालयासमोर मसव्हील ॲप्लीकेशनद्वारे 
दाखल करण्यात आला. मा.सवोच्च न्यायालयाने हद.०२.०७.२०१९ रोजी 
स्व्दसदस्यीय सममतीच्या मशर्ारशीनसुार कायावाही करण्यास अनमुती हदल्याने 
शासन तनिाय हद.१.८.२०१९ नसुार कलम २० खालील योजनाींबाबत 
िोरिात्मक तनिाय घेण्यात आलेला आहे. त्यानसुार अधिमलू्याचा र्भरिा 
करुन योजनेखालील िेत्र रहहवास प्रयोजनाथा ववकासास अनजु्ञेय केलेले असनू 
कमी आकारमानाच्या सदतनका ठेवण्याच ेबींिन घालनू गहृबाींििीस प्रोत्साहन 
हदलेले आहे. ज्या ववकासकाींना कलम २० च्या अ्ी / शतीनसुार योजना पिुा 
करावयाची असेल तर सदर ववकासकाींना त्यानसुार योजना पिूात्वास नेिेस 
प्रत्यवाय नाही. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

भुसािळ शहरातील अमतृ अशभयान योजनेला अद्यापही ताांब्ि ि 
प्रशासिीय मान्यता शमळाली नसल्याबाबत 

  

(१५) *  ५४१   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्भसुावळ शहरातील अमतृ योजनेच्या पहहल्या ्प्प्यातील पािीपरुवठा 
योजनेच्या कामाची मदुत माहे डडसेंबर, २०१९ अखेरीस सींपली तरी नामशकच े
मखु्य अमर्भयींता तसेच शासनाकडून ताींत्रत्रक व प्रशासकीय मान्यता ममळाली 
नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० च्या दसुऱ्या आठवड्यात वा 
त्यादरम्यान तनदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नचेी चककशी करण्यात आली आहे काय, चककशीच्या 
अनरु्ींगाने योजना लवकरात लवकर पिूा करण्याबाबत शासन कोिती कारवाई 
करिार वा कररत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) कें द्र शासन परुस्कृत अमतृ अमर्भयान अींतगात 
र्भसुावळ शहरास रुपये ९०.८४ को्ीींचा पािीपरुवठा प्रकल्प मींजूर करण्यात 
आला आहे. या प्रकल्पाच्या मळू सींकल्पनानसुार ताींत्रत्रक व प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली असनू, मळू कायाादेशानसुार सदर कामाची मदुत 
गक््ोबर २०१९ अखेर सींपलेली आहे. या प्रकल्पाच े आतापयतं ३७ ्क्के 
इतके काम झाले असनू उवाररत काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) व (३) • अमतृ अमर्भयानाींतगात र्भसुावळ पािीपरुवठा प्रकल्पाच्या 
अनरु्ींगाने उद्भवाचे सिुाररत हठकाि तनस्चचत करण्याबाबत यापवूी वेळोवेळी 
बठैका घेण्यात आलेल्या असनू त्यानसुार आता उद्भवाचे सिुाररत हठकाि 
तनस्चचत करण्यात आलेले आहे.  
• उद्भवाच्या हठकािात झालेल्या बदलानसुार सींकल्पनामध्ये सिुारिा करून 
त्यानसुार सिुाररत ताींत्रत्रक मान्यता घेण्याची कायावाही प्रगतीपथावर आहे.  
• सिुाररत सींकल्पनानसुार ताींत्रत्रक मान्यता ममळाल्यानींतर आवचयकतनेसुार 
सिुाररत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल व प्रकल्पाचे काम माचा, २०२१ 
पयतं पिूा करण्याचे र्भसुावळ नगर पररर्देचे तनयोजन आहे. 

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

महाराष्ट्र राज्य मागच पररिहन महामांडळाच्या बसेसिर ि 
बसस्थानिाांमध्ये िरण्यात येणाऱ्या जादहरातीांबाबत 

  

(१६) *  ५३४८   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सरेुश 
िरपडुिर (पाथरी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू) :   सन्माननीय पररिहन मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या ववववि ववर्भागाींच्या जाहहराती राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या बसेसवर तसेच बसस्थानकाींवर प्रदमशात करण्याबाबतचा बनाव् 
अहवाल व प्रमािपत्र े सादर करुन मे.श्री.ओम ॲडव्हा्ायणझींग प्रायव्हे् 
मल.मुींबई व मे.राकेश ॲडव्हर्ायझीींग प्रायव्हे् मल.मुींबई याींनी देयकाची 
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रक्कम घेतली याबाबतची चककशी करण्याची मागिी लोकप्रतततनिीींनी    
हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड े तसेच सींबींधित 
ववर्भागाकड े हदनाींक १३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास तनवेदनाद्वारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मे.राकेश ॲडव्हा्ायझीींग प्रायव्हे् मल.मुींबई याींना राज्य 
पररवहन महामींडळाींच्या बसेसवर व मे.श्री.ओम ॲडव्हार्ायझीींग प्रायव्हे् 
मल.मुींबई याींना बसस्थानकाींवर जाहहरात प्रदशान करण्यास सन २०१८-१९ या 
वर्ााकररता देण्यात आलेल्या परवानगीच्या अनरु्ींगाने जाहहरात पदमशात 
करण्याबाबतची बनाव् कागदपत्र े व प्रमािपत्र े दशावनू गरैव्यवहार केल्याचे 
उपमखु्य सरुिा व दिता अधिकारी, रा.प. महामींडळ, मध्यवती कायाालय, 
मुींबई याींच्या अहवालात मसध्द झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींबींिात दोर्ी असलेल्याींवर शासनाने कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
अॅड. अननल परब : (१), (२) व (३) महाराषट्र राज्य मागा पररवहन 
महामींडळाच्या बसेसवर जाहहरात प्रमसध्द करण्यासाठी मे.राकेश 
ॲडव्हर्ाईस्जींग प्रा.मल. याींची आणि बसस्थानकाींवर जाहहरात प्रमसध्द 
करण्यासाठी मे.श्री.ओम ॲडव्हर्ायस्जींग याींची तनववदा प्रकक्रया राबवनू तनवड 
करण्यात आलेली आहे. त्यानसुार सामास्जक न्याय ववर्भागाने ववववि 
जाहहराती प्रमसध्द करण्यासाठी शासन तनिाय तनगाममत करुन त्याअन्वये 
माहहती व जनसींपका  महासींचालनालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये कायाादेश 
हदलेले होत.े यासींदर्भाातील प्राप्त तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने सरुिा व दिता 
अधिकारी, रा.प. महामींडळ याींचेमार्ा त चककशी केली असता, या सींस्थाींनी 
बनाव् प्रमािपत्र ेसादर केल्याचे तनषपन्न झाले आहे. त्यानसुार या सींस्थाींवर 
पढुील कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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निी मुांबईतील पामबीच मागाचिरील एनआरआय िॉम्प्लेक्स नजीिच्या 

भूखांडािरील नतिराांच्या झाडाांची झालेली तोड 
  

(१७) *  २७३४   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सनुील राणे 
(बोरीिली) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील पामबीच मागाावरील एनआरआय कॉम् प्लेक्स जवळचा 
समुारे १५.५ हेक््रचा र्भखूींड मसडकोने गोल्र् कोसा आणि १७ तनवासी इमारती 
बाींिण्यासाठी एका ववकासकाला हदललेा आहे. सदर र्भखूींडावरील ततवराींचे 
जींगल तोडले जाऊ नये यासाठी पयाावरि प्रेमीींनी सन २०१३ मध्ये मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयात जनहीत याधचका दाखल केली असता या याधचकेवर 
सनुाविी सरुु असताींना मा.उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला आणि 
र्भखूींडावरील ततवराींची झाड ेतोडण्यास स्थाधगती हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पामबीच लगतच्या सदर वादग्रस्त र्भखूींडावरील ७०० ततवाराींची 
झाड े मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाींचे उल्लींघन करुन हदनाींक १२ 
जानेवारी, २०२० रोजी सटु्टीचा र्ायदा घेत ग्ोमॅह्क क्रने तोडून ममस्त्री 
कन्ट्रक्शनने सदरहू जागा सींपाहदत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लींघन करुन 
ववकासकाने बेकायदेशीर ७०० ततवराींच्या झाडाींची तोड केल्याबाबतची चककशी 
करण्यात आली आहे काय, चककशीत काय आढळून आले व त्यानसुार 
सींबींधित दोर्ीींववरोिात कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     मसडकोने महाराषट्र ॲडव्हान््ेज प्रकल्पाींतगात नवी मुींबईमध्ये नेरुळ येथे 
एक गोल्र्कोसा प्रस्ताववत केले असनू त्यातील एकूि ५ र्भखूींडापकैी  ३ र्भखूींड 
गोल्र्कोसासाठी तर उवाररत २ र्भखूींड रहहवास प्रयोजनासाठी तनस्चचत 
करण्यात आल े आहेत. मा.उच्च न्यायालयाने गोल्र्कोसा ववकमसत 
करण्याकररता तनिााररत केलेल्या  ३ र्भखूींडापकैी २ र्भखूींड ववकमसत करण्यास 
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स्थधगती हदली होती. मात्र सदर आदेशास मा.सवोच्च न्यायालयाने 
हद.१९.०७.२०१९ रोजीच्या आदेशानसुार मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशास 
स्थधगती हदली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर वादग्रस्त र्भखूींडावरील ७०० ततवाराींची झाड ेतोडण्याबाबत मसडको 
महामींडळाकडून कोितीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. परींतू रहहवास 
प्रयोनाकरीता ववकमसत करण्यात येत असलेल्या २ र्भखूींडावरील सबुार्भळु, 
का्ेबार्भळु इ.झाड े तोडण्यास मसडकोकडून ववहहत कायापद्धतीनसुार परवानगी 
देण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाशलिेचा बब्रमस्टोिडॅ प्रिल्प रखडल्याबाबत 
  

(१८) *  ३३८६   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), अॅड.राहुल नािेिर 
(िुलाबा) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेने पावसाच्या पाण्याचा वेगाने तनचरा होण्यासाठी 
पजान्य जलवाहहन्या बदलण्याचा त्रब्रमस््ोवडॅ प्रकल्प सरुु करुन एकूि तरेा 
वर् ेझाली तरी या प्रकल्पातील ५८ पकैी केवळ २६ कामेच पिूा झाल्याची बाब 
माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेने पावसाळ्यापवूी केलेल्या तनयोजनात यावर्ी 
१८० हठकािी पािी तुींबण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती तथावप 
कुलाा, चाींहदवली, घा्कोपर, अींिेरी, गोरेगावसह ज्या र्भागात उपाययोजना 
केल्या त्या र्भागातच यावर्ीच्या जुल ैमहहन् यात झालेल्या पावसानींतर पनु्हा 
पािी तुींबले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नालेसर्ाईच्या कामासाठी महानगरपामलका दरवर्ी ५० त े७० 
को्ी रुपये खचा करत असताना नालेसर्ाई केल्यानींतरही त्या र्भागात पािी 
तुींबण्याच्या घ्ना घडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चककशी केली आहे काय, तसेच वारींवार 
पािी तुींबण्याच्या घ्नाींमळेु लोकाींना होिाऱ्या त्रासापासनू सु् का करण्यासाठी 
कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) त्रब्रमस््ोवडॅ बहृत आराखड्याच्या मशर्ारशीनसुार 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त एकूि ५८ प्रािान्याची कामे हाती घेण्यात 
आली असनू, त्यापकैी २८ कामे पिूा झाली असनू, २७ कामे प्रगतीपथावर 
आहेत व ३ कामे अद्याप सरुु झाली नसल्याची बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
(२) सन २०१९ पयतं मुींबईत एकूि ३३६ हठकािी परूप्रवि पररस्स्थती 
आढळून आली, त्यापकैी - 
• २२० हठकािी परूपररस्स्थती तनयींत्रत्रत करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेली 
कामे पिूा करण्यात आली आहेत.  
• ५७ परूप्रवि हठकािाींची कामे सन २०२० च्या पावसाळ्यापवूी पिूा करण्यात 
येिार आहेत. 
• १६ परूप्रवि हठकािाींची कामे सन २०२० च्या पावसाळ्यानींतर पिूा 
करण्यात येिार आहेत.  
• उवाररत परूप्रवि हठकािाींची कामे तनयोजन पथावर आहेत. 
     तसेच, कुलाा, चाींहदवली, घा्कोपर, अींिेरी, गोरेगाींव मिील सखल 
र्भागात र्भरतीच्या वेळी आलेल्या अततवषृ्ीमळेु पाण्याचा तनचरा होण्यास 
ववलींब झाला होता. 
     तथावप, र्भरतीची वळे सींपल्यानींतर सदर हठकािी पावसाळी पाण्याचा 
तनचरा जलदगतीने झाला असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे.    
(३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त दरवर्ी मोठे व छो्े नाले, 
रस्त्यालगतची ग्ारे याींच्या सार्सर्ाईची कामे स्वतींत्र कीं त्रा्दाराची नेमिकु 
करुन करण्यात येतात.  
     नालेसर्ाई व्यवस्स्थत केल्यानींतरही काही सखल र्भागात र्भरतीच्या वेळी 
अततवषृ्ी झाल्यावर पािी तुींबण्याच्या घ्ना घडतात ही वस्तसु्स्थती आहे. 
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     तथावप, र्भरतीची वळे सींपल्यावर पाण्याचा तनचरा जलदगतीने होतो. 
तसेच र्भरतीच्या वेळी झालेल्या अततवषृ्ीमळेु सखल र्भागात पाण्याचा तनचरा 
करण्याकररता उदींचन सींचाची व्यवस्था करण्यात येत े असे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) मुींबईत वारींवार पािी तुींबण्याच्या समस्येपासनू सु् का करण्यासाठी 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त खालीलप्रमािे उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत:-  
• त्रब्रमस््ोवडॅ बहृत आराखड्याच्या मशर्ारशीनसुार नाल्याींच्या रुीं दीकरिाची व 
खोलीकरिाची कामे. 
• नाल्याींच्या पातमखुाींशी प्रस्ताववत केलेल्या पजान्य जल उदींचन कें द्राींपकैी ६ 
पजान्य जल उदींचन कें दे्र कायाास्न्वत झाली आहेत. 
• उवाररत २ पजान्य जल उदींचन कें द्राींसाठी सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
बनववण्याकररता सल्लागार तनयकु्त करण्यात आले आहेत. तसेच सदर 
उदींचन कें द्राींसाठीच्या जागा महानगरपामलकेस हस्ताींतर करण्याची प्रकक्रया 
प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागाचलगत मेहिर (जज.बुलीाणा) 
तालुक्यातील शतेिऱ् याांच्या शतेात पाणी शशरुन  

शतेवपिाांच ेनुिसान होत असल्याबाबत 
  

(१९) *  ४६९६   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागाालगत मेहकर तालकु्यातील (स्ज.बलुढािा) 
बेलगाव, अींजनी ब.ु, आींध्रडु व उमरा देशमखु येथील शतेकऱ् याींच्या शतेात 
सवीस मागाामळेु पािी अडून त े पािी शतेात मशरत असल्याने शतेवपकाींच े
मोठ्या प्रमािात नकुसान होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नकुसान र्भरपाई देण्याबाबत नकुसानग्रस्त शतेकऱ् याींनी 
शासनाकड ेमागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने तनिाय घेतला आहे काय, त्याचे स्वरुप 
काय आहे व तद्नसुार शासनाने सवीस रोडच ेपािी शतेक-याींच्या शतेात मशरु 
नये याकररता कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सींबींिीताींना नकुसान र्भरपाई देिेबाबत 
सींबींिीत ठेकेदारास सचूना देण्यात आल्या होत्या. त्यानसुार ठेकेदाराने 
नकुसान ग्रस्त शतेकऱ्याींशी सींपका  करुन समन्वयाने परस्पर नकुसान र्भरपाई 
मदु्दा तनकाली काढला आहे. 
     तसेच या बाबत कीं त्रा्दाराला सचूना देऊन वेळोवेळी रस्त्यावरच ेपािी 
नाली काढून तनचरा करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. तसेच समधृ्दी 
महामागााच्या रस्त्याच्या हद्दीमिून पावसाच्या पाण्याच्या तनचरा करण्यासाठी 
कायमस्वरुपी नाल्या तयार करण्यात येत आहेत. जिेे करुन सवीसरोडच े
पािी शतेकऱ्याींच्या शतेात जािार नाही व शतेकऱ्याींच्या शतेात पािी 
साचिार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाशलिेच्या जल ि मलनन:स्सारण विभागाची िर तसेच 
जलमापिे भाड्यापोटीची विविध प्राधधिरणाांिड ेअसलेली थिबािी 

(२०) *  ८७३   श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या जल व मलतन:स्सारि ववर्भागाची कर तसेच 
जलमापके र्भाडयापो्ी कें द्र शासन, राज्य शासन, म्हाडा, रेल्वे व ववववि 
प्राधिकरिाींकड े हदनाींक ३० जून, २०१९ पयात समुारे २,१९१ को्ी ९९ लाख 
रुपयाींची थकबाकी असल्याचे नकुतचे माहे जाने, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, सदरहू थकबाकी तात्काळ देिेबाबत शासन स्तरावर कोिती 
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या जल व मलतन:सारि 
आकार तसेच जलमापके र्भाड्यापो्ी कें द्र शासन, राज्य शासन, म्हाडा, रेल्वे 
व ववववि प्राधिकरिे तसेच खाजगी जलजोडिीिारक याींचेकड े हदनाींक ३० 
जून, २०१९ पयतं समुारे २,१९१ को्ी ९९ लाख इतकी थकबाकी असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२) व (३) सदर थकबाकी प्रकरिी सींबींधित प्राधिकरिाींकड े पत्र व्यवहार 
करण्यात आला आहे. तसेच खाजगी जलजोडिी िारकाींकडून थकबाकी 
वसलुीची कायावाही बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त सरुु आहे. 
     तसेच थकबाकीची वसलुी मोठ्या प्रमािात होण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने हदनाींक १५ रे्ब्रवुारी, २०२० त े हदनाींक १५ मे, २०२० या 
कालाविीत “अर्भय योजना” सरुू केली आहे.  
     सदर योजनेमध्ये थकीत जलदेयकाींमिील जल आकार, मलतन:सारि 
आकार, जलमापक र्भाड े एकरकमी र्भरल्यास जलदेयकामिील सींपिूा 
अततररक्त आकाराची रक्कमेची सू्  देण्यात येिार आहे. 

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

पजश्चम उपनगरातील (मुांबई) भगिती रुग्णालयाच े 
िाम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत 

  

(२१) *  ५३६   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू), 
श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सनुनल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.अब ू आजमी (मानखूदच शशिाजीनगर), श्री.रईस शखे (शभिांडी 
पिूच), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील पस्चचम उपनगरातील आरोग्य सेवेची मर्भस्त असलेल्या हरीलाल 
र्भगवती रुग्िालयासाठी दरवर्ी अथासींकल्पामध्ये ३० त े ४० ्क्के वाढीव 
तरतदू करूनही मखु्य इमारतीचे बाींिकाम सरुू झाले नसल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्भगवती रुग्िालयाचे पनुवासन करण्याचा तनिाय 
महानगरपामलकेने घेतला होता त्यानसुार सींपिूा रुग्िालयाची इमारत पाडून 
एक हजार खा्ाचे अत्याितुनक मखु्य रुग्िालय व वदै्यकीय महाववद्यालय 
उर्भारण्याच्या प्रस्तावाला सन २००९ मध्ये वा त्यादरम्यान मींजुरी हदली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१४ त ेजुल,ै २०१९ या पाच वर्ांच्या काळातील 
आधथाक व्यवहाराचे कॅगने लेखापरीिि करून महानगरपामलकेकड े माहे 
सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान हदलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अततदिता ववर्भाग सरुू करण्यासाठी खरेदी केलेल्या समुारे ४२ 
लाख रुपयाींची यींत्रसामग्री, २२ लाख रुपयाींच े र्तनाचर तीन वर्ांपासनू 
ववनावापर पडून आहेत.  तसेच ७५ ्क्के वदै्यकीय आणि तनम्नवदै्यकीय 
जागा ररक्त असल्याने अततदिता ववर्भागासह अनेक ववर्भाग सरुु केले 
नसल्याची बाब कॅगच्या अहवालात तनदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, मागील तीन वर्ांच्या खचााच्या तलुनेत पढुील वर्ााची आधथाक 
तरतदू केली जात ेमात्र महानगरपामलकेने तनयमाींचे उल्लींघन केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरिी चककशी केली आहे काय, चककशीच्या अनरु्ींगाने 
र्भगवती रुग्िालय मखु्य इमारत व वदै्यकीय महाववद्यालयाचे बाींिकाम 
ववलींबाने सरुू होिे तसेच तीन वर्ांच्या खचााच्या तलुनेत पढुील वर्ााची 
आधथाक तरतदू करिे आवचयक असताींना महानगरपामलकेने या तनयमाींच े
उल्लींघन केल्या प्रकरिी शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) “कोट्यविीींचा खचा; तरीही ‘र्भगवती’ अपिूाच” अशा 
आशयाची बातमी हदनाींक १६ जानेवारी, २०२० रोजी “लोकसत्ता” या स्थातनक 
वतृ्तपत्रात प्रमसध्द झाली होती.   
(२) र्भगवती रुग्िालयाची सींपिूा इमारत पाडून त्या जागेवर पहहल्या ्प्प्यात 
नमसगं टे्रतन ींग से्ं र व दसुऱ्या ्प्प्यात एक हजार खा्ाींचे अत्याितुनक मखु्य 
रुग्िालय बाींिण्याच्या प्रस्तावाला बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त हदनाींक 
१५.०४.२००९ रोजी प्रशासकीय मींजुरी देण्यात आली होती.  
     त्यानसुार पहहल्या ्प्प्यातील नमसगं टे्रतन ींग से्ं रच्या इमारतीचे 
बाींिकाम तनववदा प्रकक्रया राबवनू सन २०१५ मध्ये पिूा करण्यात आले.     
     तद्नींतर पवूा व पस्चचम उपनगरातील महापामलका रुग्िालयाींच्या 
पनुववाकास प्रकल्पाींचा आढावा घेतल्यानींतर माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये दसुऱ्या 
्प्प्यातील ३७८ सवासामान्य व सपुरस्पेशामल्ी ववर्भागाच्या ११२ 
रुग्िशययाींची अशा एकूि ४९० रुग्िशयया असलेले ससुज्ज व अद्ययावत 
रुग्िालय उर्भारण्याचा तनिाय घेण्यात आला. 
     तसेच, र्भगवती रुग्िालयाची जुनी इमारत सींरचनात्मक पररिि 
अहवालानसुार िोकादायक घोवर्त केल्यामळेु, सदर रुग्िालयातील सेवा-
सवुविा हदनाींक ०४.१०.२०१३ पासनू काींहदवली येथील र्भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
आींबेडकर रुग्िालयात स्थानाींतरीत करण्यात आल्या आहेत.  
     तसेच, वदै्यकीय महाववद्यालय सरुु करण्याकररता र्भारतीय वदै्यक 
पररर्देच्या तनकर्ानसुार रुग्िालय कायाास्न्वत झाल्यानींतर ३ वर्ांनी अहाता 
पात्र ठरेल असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे.    
(३) माहे एवप्रल, २०१४ त ेजुल,ै २०१९ या कालाविीतील र्भगवती रुग्िालयाच े
लेखा परीिि झाले असनू, त्याबाबतचा अहवाल हदनाींक २२.०८.२०१९ रोजी 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस कॅगमार्ा त प्राप्त झाला असल्याच े
महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(४) र्भगवती रुग्िालयाच्या पनुववाकासाच्या पहहल्या ्प्प्यात बाींिण्यात 
आलेल्या ११० रुग्िशयया असलेल्या नमसगं टे्रतन ींग से्ं रच्या इमारतीमिील 
ववववि ववर्भागाींमध्ये वापरासाठी आवचयक असलेली यींत्र,े सींयींत्र े व र्तनाचर 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त खरेदी करण्यात आली आहेत. 
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     सद्य:स्स्थतीत नमसगं टे्रतन ींग से्ं रच्या इमारतीमिील अततदिता 
ववर्भागासाठी खरेदी करण्यात आलेले १० नग र्ाऊलर आय.सी.य.ु बेड व 
आवचयक र्तनाचर वगळता इतर यींत्रे, सींयींत्र ेव र्तनाचर उवाररत ववर्भागाींमध्ये 
वापरात आहेत.  
     परींत ु सदर रुग्िालयातील वदै्यकीय व तनम्नवदै्यकीय  कमाचारीवगा 
अपरुा असल्यामळेु तथे ेअततदिता ववर्भाग सरुु करण्यास ववलींब झाला होता 
ही वस्तसु्स्थती आहे. 
     तथावप, िोकादायक स्स्थतीत असलेल्या गोरेगाींव येथील मसध्दाथा 
रुग्िालयातील वदै्यकीय व तनम्नवदै्यकीय कमाचाऱ्याींपकैी काही कमाचारी 
र्भगवती रुग्िालयात स्थानाींतरीत करण्यात आले असनू, र्भगवती 
रुग्िालयातील अततदिता ववर्भाग माहे माचा २०२० पयतं सरुु करण्याच े
प्रस्ताववत असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे.   
(५), (६) व (७) र्भगवती रुग्िालयाच्या पनुववाकासाच्या पहहल्या ्प्प्यात 
तळमजला + ११ मजल्याींच्या नमसगं टे्रतन ींग से्ं रच्या इमारतीमध्ये ११० 
रुग्िशययेचा वदै्यकीय ववर्भाग जुल,ै २०१६ पासनू तात्परुत्या स्वरुपात सरुु 
करण्यात आला आहे. 
     तसेच, दसुऱ्या ्प्प्यात तळमजला + आठ मजली इमारतीमध्ये 
रुग्िशययेचे अत्याितुनक उच्चस्तरीय रुग्िालय अततववशरे् सेवाींसह रुग्िालय 
सरुु करण्यात येिार असनू, सदर कामाचा कायाादेश हदनाींक ०१ गगस््, 
२०१९ रोजी देण्यात आला आहे. 
     सदर कामाचा कालाविी ३ वर् ेइतका आहे.  
     दसुऱ्या ्प्प्यातील सदर इमारतीचे बाींिकाम पिूा झाल्यानींतर सदर 
इमारतीमध्ये, नमसगं टे्रतन ींग से्ं रमध्ये तात्परुत्या स्वरुपात सरुु करण्यात 
आलेला वदै्यकीय ववर्भाग स्थलाींतरीत करण्यात येिार आहे.  
     तसेच, र्भगवती रुग्िालयाकररता सद्य:स्स्थतीत सरुु असलेल्या व पढुील 
वर्ी प्रस्ताववत असलेल्या कामाींच्या आवचयकतनेसुार बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या सन २०२०-२१ च्या अथासींकल्पात तरतदू करण्यात आली 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 

----------------- 
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शभिांडी-ननजामपूर महानगरपाशलिेस (जज.ठाणे) डजम्पांग ग्राउांडसाठी 
जागा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(२२) *  २३२   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मर्भवींडी-तनजामपरू महानगरपामलकेच्या (स्ज.ठािे) असलेल्या डस्म्पींग 
ग्राउीं डची िमता सींपली असनू नव्याने आवचयक असिाऱ्या डस्म्पींग ग्राउीं डसाठी 
खारबाव कालवार येथील सवे क्र.१३० व १३१ या जागेची मागिी 
महानगरपामलकेने शासनाकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागिीच्या अनरु्ींगाने शासनाने केलेल्या कायावाहीची 
सध्यस्स्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाच्या अनरु्ींगाने मर्भवींडी - तनजामपरू 
महानगरपामलकेस जागा उपलब्ि करून देण्यासाठी ककती कालाविी लागिार 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     मर्भवींडी तनजामपरू शहर महानगरपामलकेकड ेसध्या वापरात असलेल्या 
डींस्म्पींग ग्राऊीं डची िमता सींपत असल्याने महसलु ववर्भागाच्या अखत्याररतील 
स.क्र.१३० व १३१, मकजे खारबाव कालवार येथील १९.३२ हेक््र जागेवर 
महानगरपामलकेचा नवीन घनकचरा व्यवस्थापन (सींस्करि व ववल्हेवा् 
डस्म्पींग ग्राऊीं ड) प्रकल्प प्रस्ताववत आहे. 
     त्यानरु्ींगाने, सदर जागेच्या मागिीबाबतचा  प्रस्ताव 
महानगरपामलकेमार्ा त माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये स्जल्हाधिकारी, ठािे याींना 
पाठववण्यात आला आहे. तसेच या जागचेा आगाऊ ताबा तातडीने उपलब्ि 
करून देिेसाठी महानगरपामलकेमार्ा त पाठपरुावा सरुू असल्याचे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.   
(२) व (३) सदर प्रस्तावाच्या अनरु्ींगाने स्जल्हाधिकारी, ठािे याींच्या स्तरावर 
कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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अशलबाग ते माांडिा (जज.रायगड) दरम्यान असलेल्या  

अनधधिृत बांगल्यािर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२३) *  १५८४   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग त ेमाींडवा (स्ज.रायगड) दरम्यान समदु्र ककना-यावर असलेल्या 
अनधिकृत ५८० बींगल्याींना स्जल्हाधिका-याींनी प्रादेमशक नगररचना अधितनयम 
१९६६ च्या कलम ४५ नसुार हदनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
नो्ीसा बजावल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिी केलेल्या चककशीत काय आढळून आले व 
त्यानसूार पढेु कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रकरिी महाराषट्र प्रादेमशक व नगर रचना अधितनयम, १९६६ च ेकलम 
५३ अन्वये व महाराषट्र जमीन महसलू अधितनयम, १९६६ चे कलम ४५ 
अन्वये  ४४० अनधिकृत बाींिकाम िारकाींना स्जल्हाधिकारी कायाालयाकडून 
हद.१/१०/२०१९ व हद.३/१०/२०१९ रोजी नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत. 
(२) प्रकरिी स्जल्हाधिकारी कायाालयामध्ये हद.१४/१०/२०१९ पासनू सनुावण्या 
घेिे सरुू आहे. सनुाविीदरम्यान एकुि ४२ पिकाराींनी स्जल्हाधिकारी, रायगड 
याींचेकडील त्रबनशतेी व बाींिकाम परवानगी प्राप्त आदेशाच्या प्रती सादर 
केल्या आहेत.  तसेच सवा प्रकरिाींपकैी  ३८२ पिकाराींनी त्याींचेकडील लखेी 
म्हििे दाखल केले आहे व त्यापकैी बरीचशी प्रकरिे यकु्तीवादाच्या ्प्प्यावर 
आहेत. सदर प्रकरिाींमध्ये प्रकरिपरत्व े तनिाय घेण्याची कायावाही 
स्जल्हाधिकारी कायाालयाच्या स्तरावर सरूू आहे. 
(३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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नऱ्हे (जज.पुणे) ग्रामपांचायत हद्दीतील गायरान जशमनीिर  
अनधधिृत बाांधिामे होत असल्याबाबत 

  

(२४) *  १८   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नऱ्हे, ककरक्वाडी (ता.हवेली, स्ज.पिेु) ग्रामपींचायत हद्दीतील गायरान 
जममनीवरील व पिेु-पानशते रोड हद्दीमध्ये न्याती स्पा स्व्हलास बाींिकाम 
प्रकल्पात ्ेकड्या र्ोडून अनधिकृत बाींिकामे करण्यात येत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायत नऱ्हे हद्दीमध्ये गायरान जममनीवरील ्ेकड्याींवर 
व ्ेकड्याींच्या उतारावर झालेला अनधिकृत बाींिकामाींना सींबींधित प्रशासनाच्या 
अधिकाऱ्याींच े पाठबळ असल्याचेही तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या र्भागात उींच सखल हठकािी चुकीच्या बाींिकामाींमळेु 
शजेारील इमारतीच्या खालचा र्भाग पोखरून कामे सरुु असल्याने बाजूच्या 
इमारतीींना िोका तनमााि झाला असल्याचे तनदशानास येत असताींनाही 
तहसीलदार, महानगरपामलका व पिेु महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरि 
कारवाई करत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीमध्ये 
काय आढळून आले, त्यानुसार दोर्ीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
     मकजे नऱ्हे ता.हवेली, येथे महसलूी अमर्भलेखामिील नोंदीवरुन गायरान 
जममन हदसनू येत नाही. पिेु महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरिाने जानेवारी 
२०२० मध्ये केलेल्या सव्हेििानसुार ्ेकड्या र्ोडून अनधिकृत बाींिकामे 
करण्यात आलेली बाब तनदशानास आलेली नाही. 
(२) त े(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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रत्नाधगरी जजल््यातील सांगमेश्िर-देिरुख-साखरपा  
या राज्यमागाचची झालेली दरूिस्था 

  

(२५) *  १९३   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूच), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्रीमती मांदा म्हा् े
(बेलापरू) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी स्जल््यातील सींगमेचवर-देवरुख-साखरपा या राज्यमागाावर गत 
९ महहन्याींपासनू अनेक हठकािी मोठमोठे खड्ड ेपडून रस्ता पिूात: उखडला 
असल्याने या मागाावरुन प्रवास करिा-या प्रवाशाींसह वाहन चालकाींना अनेक 
गींर्भीर समस्याींना सामोरे जावे लागत असनू वारींवार मोठ्या प्रमािावर 
अपघात होवनू मनषुयहानी, वाहनाींचे व इतर मालमत्तचेे नकुसान होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू राज्यमागााचे ववनाववलींब मजबतुीकरि, खडीकरि व 
डाींबरीकरि करण्याचे काम हाती घेण्यात यावे म्हिून त्या पररसरातील 
ग्रामस्थाींनी गत सहा महहन्याींपासनू सातत्याने कायाकारी अमर्भयींता, 
सावाजतनक बाींिकाम ववर्भाग, धचपळूि व उप अमर्भयींता, सा.बाीं. उपववर्भाग, 
देवरुख आदीींकड ेलखेी तनवदेनाव्दारे मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मागिीबाबत शासनाने कोिता तनिाय घेतला आहे, 
सदर तनिायाचे स्वरूप काय आहे व तद्नसुार सदरहू सींगमेचवर-देवरुख-
साखरपा राज्यमागााचे ववनाववलींब मजबतुीकरि, खडीकरि व डाींबरीकरि 
करण्याचे काम हाती घेऊन पिूा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, तनवेदने प्राप्त आहेत. 
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(३) प्रचनाींककत सींगमेचवर-देवरुख- साखरपा हा रस्ता रा.मा. १६६ असनू त्याची 
एकूि लाींबी ३२ कक.मी. आहे. 
     सदर रा.मा. ३२ कक.मी. लाींबीमध्ये मातीकाम, रुीं दीकरि व खडीकरि 
तसेच ३६ मोऱ्या व एका पलूाचे काम झाले असनू रस्त्यावरील खड्ड े
डाींबरममधश्रत खडीने र्भरुन रस्ता वाहतकुीसाठी ससु्स्थतीत ठेवण्यात आला 
आहे.  
     तसेच कक.मी.०/०० त े१५/०० मध्ये एका थराचे डाींबरीकरिाच ेकाम पिूा 
झाले असनू उवारीत प्रगतीत असलेले काम लवकरच पिूा करण्याचे तनयोजन 
आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

नाांदेड ते दहांगोली महामागच क्रमाांि १६१ िरील डोंगरिडा ते िारांगा  
या रस्त्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(२६) *  २८७३   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नाींदेड त े हहींगोली महामागा क्रमाींक १६१ वररल डोंगरकडा त े वारींगा या 
रस्त्यावर मोठे खड्ड े पडलेले असनू रस्त्याच े काम अत्यींत तनकृष् दजााचे 
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूीही या रस्त्याींचे काम दजााहीन करण्यात आल्यामळेु 
रस्त्याींवर वारींवार खड्ड ेपडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रस्त्याच्या तनकृष् दजााच्या कामाींमळेु वाहनिारकाींना 
रस्त्यावरुन वाहन चालविे अत्यींत गरैसोयीचे होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार तनकृष् कामास जबाबदार असिाऱ् या 
ठेकेदाराववरुध्द कारवाई व सदर रस्त्याचे काम दजेदार करण्याबाबत शासनाने 
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१), (२) व (३) हे खरे आहे, असे प्रकल्प सींचालक, 
र्भारतीय राषट्रीय राजमागा प्राधिकरि, नाींदेड याींनी कळववले आहे. 
     डोंगरकडा त ेवारींगा हा रस्ता कें द्र शासनाच्या र्भारतीय राषट्रीय राजमागा 
प्राधिकरिाच्या अखत्यारीतील आहे. 
(४) नाींदेड त े हहींगोली महामागा क्रमाींक १६१ वरील डोंगरकडा त े वारींगा हा 
रस्ता लोहा त े वारींगा या रा.म.क्र.३६१ च्या पॅकेज अींतगात येतो. सदरील 
पॅकेज हे कीं त्रा्दार मे.एम.ई.पी.लॉग स्जयान, मुींबई याींना हदले गेले असल्याने 
या रस्त्यावरील खड्डयाींच्या दरुुस्तीबाबत कीं त्रा्दाराला वारींवार सचूना देण्यात 
आल्या आहेत. परींत ु कीं त्रा्दाराकडून होत असलेल्या हदरींगाईमळेु या 
रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी सद्यस्स्थतीत प्राधिकरिाकडून कीं त्रा्दाराच्या 
जबाबदारीवर व खचााने तनववदा मागववण्यात आल्या आहेत. तनववदा र्भरण्याचा 
अींततम हदनाींक १२.०२.२०२० असनू तनववदा प्रकक्रया पिूा होताच खड्ड े
दरुुस्तीचे कामास तात्काळ सरुुवात करण्यात येिार असल्याच े प्रकल्प 
सींचालक, र्भारतीय राषट्रीय राजमागा प्राधिकरि, नाींदेड याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मुांबईतील एसआरए अांतगचत पा् झोपडपट्टीधारिाांना  
शमळणाऱ् या सदननिाांच ेक्षे्फळ िाीविण्याबाबत 

  

(२७) *  १८८५   श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   
सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत एसआरए अींतगात पात्र झोपडीिारकाींना २६९ चक.रु््ाच ेघर हदले 
जात होत ेपरींत ुतत्कालीन शासनाने त ेवाढवनू ३०५ चक.रू््ाचे घर देण्याच्या 
सचूना केल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरि योजनेअींतगात 
ममळिाऱ् या सदतनकाींचे िते्रर्ळ ५०० चक.रु्् करण्याची मागिी मुींबईचे 
पालकमींत्री तसेच मा.लोकप्रतततनिीींनी केली असल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरि (एसआरए) योजनेअींतगात 
ममळिा-या सदतनकाींचे िेत्रर्ळ वाढववण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
     बहृन्मुींबई महानगर िेत्रासाठीच्या अींततम सिुाररत ववकास तनयींत्रि 
तनयमावली २०१४-२०३४ मध्ये ववतनयम ३३(१०) नसुार राबववण्यात येत 
असलेल्या झोपडपट्टी पनुवासन योजनेमध्ये पनुवासन सदतनकाींचे आकारमान 
२५ चक.मी. ऐवजी २७.८८ चक.मी. करण्याची तरतदु करण्यात आली आहे.  
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     झोपडीिारकाींना द्यावयाच्या अधिक आकारमानाच्या घराींबाबत 
ववचलेर्िात्मक अहवाल तयार करण्यासाठी मखु्य कायाकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरि याींच्या अध्यितखेाली गठीत करण्यात 
आलेल्या सममतीने शासनास अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालातील 
मशर्ारशी ववचारात घेऊन झोपडपट्टी पनुवासन योजनेमिील पनुवासन 
सदतनकाींच ेच्ई िेत्र २५ चक.मी. (२६९ चक.रु््) वरुन  २७.८८ चक.मी. (३०० 
चक.रु््) इतके वाढववण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतसे्तव सादर करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

दयाचपूर (जज.अमरािती) शहरातील चांद्रभागा नदीिरील  
पुलाच ेबाांधिाम अपूणच असल्याबाबत 

(२८) *  १०५५   श्री.बळिांत िानखड े(दयाचपरू) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती स्जल््यातील दयाापरू शहर हे ३ गावे ममळून चींद्रर्भागा नदीच्या 
काठावर वसलेले असनू बार्भळी-बनोसा-दयाापरू अशी या शहराची रचना असनू 
बार्भळी या र्भागास जोडिाऱ्या चींद्रर्भागा नदीवरील पलुाचे बाींिकाम अपिूा 
असल्याचे हदनाींक ५ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्या समुारास तनदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बार्भळी बनोसा या दोन्ही गावाींना जोडिाऱ्या चींद्रर्भागा नदीवर 
छो्ा पलू अस्स्तत्वात असनू या पलुाची उींची कमी असल्याने पावसाळ्यात 
परुाचे पािी पलुावरून जात असल्याने वाहतकू बींद होत असल्याचे तनदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नदीवर ६ को्ी रुपये मींजूर असलेल्या पलुाचे बाींिकाम 
माहे माचा २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान सरुु झाले असनू तनिीअर्भावी सदर 
पलुाचे बाींिकाम बींद पडल्याचे तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास सदर अपिूा पलुाच े बाींिकाम पिूा करण्याबाबत शासनाने 
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३), (४) व (५) • नगरपररर्द वमैशषट्यपिूा 
योजनेंतगात दयाापरू नगरपररर्द िते्रातील चींद्रर्भागा नदीवरील बार्भळी पलुाच्या 
बाींिकामास रु.६ को्ी तनिी उपलब्ि करण्यास शासन पत्र हद.६ जुल,ै २०१७ 
अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
• सदर ६ को्ी पकैी रु.१ को्ी तनिी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
• प्रस्ततु कामाचे सिुाररत अींदाजपत्रक स्जल्हाधिकारी याींनी शासनास सादर 
केले असनू पलुाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 

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

निी मुांबई महानगरपाशलिेतील इलेजक्रि  
बसेसचा प्रस्ताि रद्द िरण्याबाबत 

  

(२९) *  ३०४१   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), 
श्री.मांगलप्रभात लोीा (मलबार दहल) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या अवजड उद्योग मींत्रालयाच्यावतीने रे्म (Faster 
adoption in manufacturing of Electrical Vehicles) योजनेंतगात 
जीसीसी तत्वावर २०० इलेस्क्ट्रक बसेस नवी मुींबई महानगरपामलकेला प्राप्त 
होिार असनू या बसेसचा कारर्भार ठेकेदाराद्वारे चालववण्यात येिार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामध्ये ममनी बसेस ३० तर मोठ्या बसेस ७० खरेदी 
करण्यात येिार असनू ममनी बसेस खरेदी करण्यासाठी ४५ लाख तर मोठया 
बसेससाठी ५५ लाखाींचे अनदुान ममळिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनदुान थे् ठेकेदाराच्या बँक खात्यात जमा होिार 
असनू या बसेस ठेकेदार खरेदी करिार असल्याची माहहती हदनाींक १ 
जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास तनदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, त्यामळेु इलेस्क्ट्रक बसेसचा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागिी 
मा.मखु्यमींत्री तसेच नगरववकास मींत्री याींच्याकड ेकरण्यात आली असनू उक्त 
प्रकरिी शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) • कें द्र शासनाच्या रे्म (Faster Adoption in 
Manufacturing of Electrical Vehicles) योजने अींतगात जीसीसी तत्वावर 
नवी मुींबई पररवहन उपक्रमासाठी १०० इलेस्क्ट्रक बसेस प्राप्त होिार आहेत.  
• जीसीसी तत्वातील नमदू िोरिानसुार ठेकेदाराची जबाबदारी पढुीलप्रमािे 
आहे. 
  १) १२ वर्ाासाठी प्रतत कक.मी. दरानसुार बस उपलब्ि करून देिे. 
  २) अनदुानाव्यततररक्त बस खरेदीची रक्कम, ववमा व इतर शासकीय कर 
र्भरिे.  
  ३) बस चालक उपलब्िता, बस चास्जगं खचा, बस देखर्भाल दरुूस्ती करिे. 
• या बसमध्ये वाहक पररवहन उपक्रमाचा असनू, दैनींहदन जमा होिारी 
ततकक् ववक्रीची रक्कम उपक्रमाच्या खाती जमा होिार आहे. बस सींचलनाच े
मागा व ततकक् दर यावर सींपिूा तनयींत्रि पररवहन उपक्रमाचे असिार आहे. 
(२), (३) व (४) • कें द्र शासनाकडून ममनी बसेसकरीता रू. ४५ लाख तर 
 मोठ्या बसेसकरीता रू. ५५ लाख इतका तनिी प्राप्त होिार आहे. 
• कें द्र शासनाच्या हद. ०४.०६.२०१९ च्या पत्रानसुार मान्यता प्राप्त 
परीयोजनेचा सवा तनिी कें द्र शासनामार्ा त सींबींधित तनमशासकीय/शासकीय 
उपक्रमास अदा करण्यात येिार आहे. 
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• इलेस्क्ट्रक बसेसचा प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत नवी मुींबई महानगरपामलका 
पररवहन सदस्य याींच े तनवेदन प्राप्त झाले असनू, त्यावर 
महानगरपामलकेकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

पुणे-नाशशि महामागाचिरील िाहतुिीच्या समस्याांबाबत 
  

(३०) *  ५९७६   श्री.ददलीप मोदहत-ेपाटील (खेड आळांदी) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक राषट्रीय महामागाावरील बा्यवळिाची कामे मागी न लागल्यामळेु 
महामागा मतृ्यचूा सापळा झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागाावर हदवसाआड अपघात होऊन त्यात अनेकाींचा बळी 
गेला व अनेक जिाींना कायमचे अपींगत्व आल्याचे तनदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चाींडोली त े आळेर्ा्ा या समुारे पन्नास कक.मी. अींतरात 
अपघाताच्या अनेक घ्ना घडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या गींर्भीर बाबीकड ेमहामागा प्राधिकरिाकडून कोितीही दखल 
घेतली जात नसल्याच ेतनदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चककशी करून रस्ता दरुुस्तीची कामे पिुा करून 
अपघात रोखण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पिेु-नामशक राषट्रीय महामागा हा कें द्र शासनाच्या र्भारतीय राषट्रीय 
राजमागा प्राधिकरिाच्या अखत्यारीत येतो. 
सदर महामागाावरील नारायिगाव बाहयवळिाच े तसेच खेड घा्ाच्या री-
अलायनमें्चे काम प्रगतीपथावर आहे. 
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     तथावप पिेु स्जल्हयातील इतर ४ बाहयवळिाची कामे स्थातनक 
ग्रामस्थाच्या र्भसूींपादनासाठी असलेल्या ववरोिामळेु मागी लागली नव्हती. 
परींत ु सद्यस्स्थतीत  सदर चार बाहयवळिाींपकैी खडे व मींचर बायपासची 
तनववदा हद. १६.०१.२०२० रोजी प्रमसध्द करण्यात आललेी आहे. तसेच कळींब 
व आळेर्ा्ा याींची तनववदा हद.२९.०१.२०२० रोजी प्रमसध्द करण्यात आली 
असनू सदर कामाींची तनववदा प्रकक्रया प्राधिकरिामार्ा त सरुु आहे. तनववदा 
तनयकु्ती होताच सदर काम हाती घेण्यात येिार आहे. 
(२) सदर अपघात होण्यामागे प्रस्ततु मागााची ताींत्रत्रक कमतरता कारिीर्भतू 
नसल्याचे तनयकु्त स्वतींत्र अमर्भयींता याींनी तनदशानास आिून हदले आहे. तसेच 
वाहनातील  याींत्रत्रक त्रबघाड, वाहने जास्त वेगाने जािे,मद्यिुींद होवनू वाहन 
चालवविे, वाहन तनयींत्रिात नसिे अशा ववववि कारिाींमळेु अपघात होत 
असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अस े प्रकल्प सींचालक, र्भारतीय 
राषट्रीय राजमागा प्राधिकरि, पिेु याींनी कळववले आहे. 
(३) अचया घ्ना घडत असल्या तरी महामागााच्या ताींत्रत्रक कमतरतमेळेु त्या 
घ्ना घडल्याचे तनदशानास येत नाही. 
(४) व (५) हे खरे नाही. 
     प्राधिकरिाकडून महामागााच्या सरुक्षिततसेाठी मे.आय.आय.्ी. मुींबई  
सरुिा सल्लागार तनयकु्त करण्यात आला असनू त्याींचेमार्ा त महामागााचे 
वेळोवेळी सेफ््ी गडी् केले जात े व त्यानसुार सरुक्षिततबेाबत स्वतींत्र 
अमर्भयींता याींचेमार्ा त आवचयक खबरदारी घेऊन काम करण्यात येत आहे, 
अस े प्रकल्प सींचालक, र्भारतीय राषट्रीय राजमागा प्राधिकरि, पिेु याींनी 
कळववले आहे. 
(६) पिेु स्जल््यातील ४ बाहयवळिाींच्या र्भसूींपादनास स्थातनक ग्रामस्थाींचा 
झालेला ववरोि. 

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

बदनापूर (जज.जालना) तालुक्यातील देिगाि-िुसळी-माळेगाि रस्त्याच े
िाम न िरताही िां ्ाटदाराच ेबबल िाील्याबाबत 

(३१) *  ५३५६   श्री.नारायण िुच े (बदनापरू) :  सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) बदनापरू (स्ज.जालना) तालकु्यातील देवगाव-कुसळी-माळेगाव रस्त्याच े
काम न करता कीं त्रा्दाराचे त्रबल काढल्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिी व 
नागररकाींनी चककशी करून कारवाई करण्याची मागिी केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कामाचे १ को्ी रुपयाींच े देयक अदा करण्यात आल े
असनू पलु व रस्ता दोन्ही कामामध्ये डाींबराचा गे्पास दसुऱ् या कामावर 
वापरण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिाची अद्यापही चककशी झाली नसनू याबाबत 
स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक ३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
मा.मखु्य अमर्भयींता, सा.बाीं. पररमींडळ, औरींगाबाद याींना तनवेदन देऊन चककशी 
करण्याची मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानरु्ींगाने सदर प्रकरिाची चककशी करण्यात आली आहे 
काय, चककशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदरहू प्रकरिी दोर्ी 
असिाऱ् याींववरुद्ध शासनस्तरावरुन कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय. हे खरे आहे. स्थातनक लोकप्रतततनिीींकडून 
तनवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) प्रचनािीन कामावर रू.९७.८९ लि इतका तनिी खचा झाला असनू 
डाींबराचा गे्पास दसुऱ् या कामावर वापरण्यात आल्याच ेआढळून आले नाही. 
(३) व (४) मा.लोकप्रतततनिीींकडून प्राप्त झालेल्या तनवेदनाच्या अनरु्ींगाने 
अिीिक अमर्भयींता, दिता व गिु तनयींत्रि मींडळ, औरींगाबाद याींच्या मार्ा त 
प्राथममक तपासिी करण्यात आली असनू त्यानसुार प्रचनािीन कामात 
अतनयममतता आढळून आल्याने श्री.पी.एस. मोरे, उपववर्भागीय अमर्भयींता, 
सावाजतनक बाींिकाम उपववर्भाग, बदनापरू याींच्याववरूद्ध मशस्तर्भींगाची  
कायावाही  प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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बाशी नगरपररषद (जज.सोलापूर) हद्दीमध्ये नगरोत्थान योजनेच्या दसुऱ्या 
टप्प्यातील रस्ते वििासासाठीची िामे विना ननविदा ददल्याबाबत 

(३२) *  १०२०   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), अडॅ.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाशी नगरपररर्द (स्ज.सोलापरू) हद्दीमध्ये नगरोत्थान योजनेच्या दसुऱ्या 
्प्प्यातील रस्त ेववकासासाठी ४० को्ी रुपयाींची कामे ववना तनववदा यतुन्ी 
मल््ीकॉ ींन्स या कीं पनीला देण्याबाबतचा ठराव मींजूर केल्याने या ठरावा 
ववरोिात महानगरपामलका अधितनयम १९६५ च े कलम ३०८ अन्वये 
मा.स्जल्हाधिकारी, सोलापरू याींनी स्थधगती आदेश हदल्याचे माहे मे, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यानच्या कालाविीमध्ये तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, त्यानसूार कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) • महाराषट्र सवुिा जयींती नगरोत्थान महामर्भयान 
अींतगात रुपये ४० को्ीींचा रस्त े ववकास प्रकल्प माचा २०११ मध्ये बाशी 
नगरपररर्देस मींजूर करण्यात आला होता. 
• त्यानींतर बाशी नगरपररर्देने रुपये ४९.५४ को्ीींचे दसुऱ्या ्प्प्यातील 
रस्त्याींचे काम ववनातनववदा यतुन्ी मल््ीकाँन्स याींना देण्याचा ठराव हदनाींक 
१८.०३.२०१७ रोजी केला होता. 
• परींत ुसदरच्या ठरावास महाराषट्र नगरपररर्द, नगरपींचायती व औद्योधगक 
नगरे अधितनयम १९६५ चे कलम ३०८ अन्वये स्जल्हाधिकारी, सोलापरू 
याींच्याकडून हदनाींक ०५.०४.२०१८ च्या आदेशान्वये स्थधगती देण्यात आली 
आहे. 
(२) व (३) • स्जल्हाधिकारी, सोलापरू याींनी बाशी नगरपररर्देच्या हदनाींक 
१८.०३.२०१७ रोजीच्या ठरावास स्थधगती हदलेली असल्यामळेु त्या ठरावानसुार 
पढेु कोितीही कायावाही झालेली नाही. 

----------------- 
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मुांबई-पुणे एक्स्प्रेस महामागच ते मुांबई गोिा महामागाचला जोडणारा 
खोपोली ते िािण (जज.रायगड) या रस्त्याच्या दरुूस्तीच्या िामाबाबत 

  

(३३) *  २०४८   श्री.रविशठे पाटील (पणे) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पिेु एक्स्पे्रस महामागा त ेमुींबई गोवा महामागााला जोडिारा ४० त े
४५ कक.मी अींतराच्या खोपोली त ेवाकि या रायगड स्जल््यातील महत्वाची व 
अत्यींत दरुवस्था झालेला हा राज़् मागा एम.एस.आर.डी.सी.कड ेवगा करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत वर्ी झालेल्या अततवषृ्ीमळेु सदर मागााच्या दरुवस्थेत 
अजूनच र्भर पडल्याने व एम.एस.आर.डी.सी. कडून अत्यींत सींथ गतीने काम 
सरुु असल्याने येथून ये जा करिाऱ्या वाहतकूदाराींची मोठ्या प्रमािावर 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एम.एस.आर.डी.सी.कडून करण्यात येिाऱ्या सदर रस्त्याचे 
काम तनकृष् दजााचे होत असल्याबाबत स्थातनक नागररकाींनी तक्रारी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने शासनाने चककशी करून सदरच्या 
मागाावरील दोन मोठ्या पलुाींसह रस्ता दरुूस्तीचे काम लवकरात लवकर करून 
वाहतकू सरुळीत करण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     केद्रीींय रस्त े वाहतकु व महामागा ववर्भाग (MoRTH), मींत्रालयाने, 
वाकि–पाली-खोपोली हा रस्ता नवीन राषट्रीय महामागा ५४८ अ चा र्भाग 
म्हिून घोवर्त केला आहे. सदर रस्ता हद.२३ जुन २०१७ रोजी सा.बाीं. 
ववर्भागकडून म.रा.र.वव. महामींडळास हस्ताींतरीत झाला असनु, सदर रस्ताींचे 
दहेुरीकरिाचे (२ lane with paved shoulder) बाींिकाम EPC तत्वावर 
केद्रीींय मींत्रालयाच्या तनदेशानसुार, म.रा.र.वव.महामींडळ (MSRDC), मुींबई 
मार्ा त हाती घेण्यात आले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
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    गत वर्ी नेहमीच्या पावसापेिा जास्त काळ पावसाळा व अततपजान्य 
वषृ्ीमळेु अस्स्तत्वातील रस्त्याची लाींबी ितीगस्त झाली होती. परींत,ु 
पावसाळा कमी होताच, रस्त्याची डागडुजी करुन घेऊन, वाहतकुीस सरुळीत 
करण्यात आला आहे. 
(३) काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. परींतु, प्रत्येक तक्रारीचे ताींत्रत्रक दृष्ीने 
तपासिी करुन स्थातनक नागररकाींच्या तक्रारीींचे तनराकरि केले आहे. 
(४) ववर्याींककत मागाावरील जाींर्भळूपाडा, बागलुपाडा व पाली गावानजीकच्या 
पलुाींच्या पनुबांििीची तनवीदा प्रकक्रया पिूा झाली आहे. मे.ववशाल 
कीं न्सट्रक्शन, मलुुींड ठािे याींना तनववदा स्स्वकृती पत्र हद. १०.१२.२०१९ रोजी 
हदले असनू, प्रत्यिात बाींिकामास सरुुवात करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मौजा ददघोरी सेनापती नगर (नागपूर) येथील ददघोरी घाटा  
लगतच्या नाल्यािरील पलू जीणच झाल्याबाबत 

  

(३४) *  ५८८   श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू महानगरपामलका कायािते्रातील दक्षिि नागपरू ववर्भागातील मकजा 
हदघोरी सेनापती नगर येथील हदघोरी घा्ा लगतच्या नाल्यावरील पलू जीिा 
झाल्याने िोकादायक अवस्थेत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० च्या 
दसुऱ्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू जीिा पलू पाडून त्या हठकािी नवीन पलू उर्भारण्याची 
मागिी स्थातनक लोकप्रतततनिी आणि नागररकाींकडून शासनाकड े सातत्याने 
होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नरु्ींगाने सदरहू जीिा व िोकादायक पलू पाडून नवीन पलू 
उर्भारण्याबाबत शासनाकडून कोिती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) मकजा हदघोरी सेनापती नगर येथील 
हदघोरी घा्ा लगतच्या नाल्यावर नागपरू सिुार प्रन्यासकडून अींदाजे १६ 
वर्ाापवूी ६०० मी.मी.व्यासाच ेचार आर.सी.सी. पाईप चा वापर करुन व त्यावर 
स्लॅब च े बाींिकाम करुन, सदरचा रस्ता वाहतकुीस सरुु केलेला आहे. 
सद्य:स्स्थतीत वाहतकु सरुु आहे. 
     पावसाळ्यात या नाल्याला प्रमािापिेा जास्त पािी आल्यास या 
बाींिकामावरुन, पािी वाहत असल्याने, त्यावेळी येथील वाहतकू ववस्कळीत 
होत.े 
     त्यामळेु या हठकािी १२ ही महहने वाहतकू सरुळीत व सरुक्षित सरुु 
रहावी यासाठी लोकप्रतततनिी व नागररकाींद्वारा केलेल्या मागिीस अनसुरुन, 
या नाल्यावर जास्त उींचीचा नवीन पलू उर्भारण्याच्या अनरु्ींगाने, नागपरू 
महानगरपामलकेकडून रु.८२.०८ लिचा आराखडा तयार केलेला असनू, तनिी 
उपलब्िता आणि प्रशासकीय मान्यतचे्या अनरु्ींगाने, सदरचा प्रस्ताव 
स्जल्हाधिकारी, नागपरू याींचेकडून शासनाकड ेसादर झालेला आहे. 

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

अहमदनगर शहरालगतच्या सोलापूर-पुणे-मनमाड  
बा्यिळण रस्त्याबाबत 

  

(३५) *  ३६७३   श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर शहराजवळील सोलापरू-पिेु-मनमाड या बा्यवळि रस्त्याचे 
काम अनेक हदवसाींपासनू प्रलींत्रबत आहे व जे काम सरुु आहे त े अत्यींत 
तनकृष् दजााचे झाले असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार सींबींिीत दोर्ीींवर शासनाने कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) कामाचा दजाा ववतनदेशाप्रमािे असनू कामाची 
प्रगती तनववदा अ्ी व शतीनसुार ठेवण्यात आली नाही, हे खरे आहे.   
(२) तनववदा अ्ी/शतीनसुार सींबींधित कीं त्रा्दारावर ववलींबाकरीता दींडात्मक 
कायावाही करण्यात आली आहे. 
(३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मौजे िापसाळ (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील तीन िाड्याांना 
जोडणाऱ्या पुलासाठी ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(३६) *  २०१५   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१)  मकजे कापसाळ (ता.धचपळूि, स्ज.रत्नाधगरी) या गावातील र्िसवाडी, 
पायरवाडी आणि गायकरवाडी या तीन वाड्याींची वस्ती नदीपलीकड े असनू 
पावसाळ्यामध्ये नदीचे पािी वाढल्यानींतर अत्यींत जीिा अवस्थेतील 
िोकादायक बनलेल्या लोखींडी साकवाचा आिार घेवनू पलीकड ेजावे लागत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत वारींवार पत्रव्यवहार तसेच पाठपरुावा केल्यानींतर सदर 
हठकािी पलुाचे काम सावाजतनक बाींिकाम ववर्भागाने त्याींच्या योजनेतनू 
प्रस्ताववत करण्याबाबत स्जल्हा पररर्देने कळववल्याच े मा.राज्यमींत्री, 
ग्रामववकास याींनी हदनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास पत्रान्वये 
कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तनिीची पतुाता करुन सदर पलु बाींिण्याबाबत शासनाने 
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) सन २०१६-१७ च्या साकव दरुुस्ती 
कायाक्रमाींतगात रु.४.०० लि ककींमतीस साकव दरुुस्तीच ेकाम करण्यात आले 
असनू सद्य:स्स्थतीत साकव ससु्स्थतीत आहे. 
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(२)  अशा प्रकारचा कोिताही पत्रव्यवहार सावाजतनक बाींिकाम ववर्भागाकड े
आढळून येत नाही. 
(३) व (४) ववर्याींककत पलुाचे काम तनकर्, मींजूरी व तनिी उपलब्िततचे्या 
अिीन राहून हाती घेण्याचे तनयोजन राहील. 

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

िल्याण (जज.ठाणे) न्यायालयाच्या इमारतीची झालेली दरुिस्था 
  

(३७) *  ४७६५   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर 
(िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल्याि (स्ज.ठािे) न्यायालयाच्या इमारतीची दरुवस्था झाली असनू 
इमारत मोडकळीस आली आहे तसेच इमारतीच्या मर्भ ींतीींना तड े गेल्यामळेु 
प्लास््र पडत असनू पावसाळ्यात इमारतीच्या छतातनु गळती होत असल्याने 
न्यायालयातील वककल, कमाचारी व नागररकाींची अत्यींत गरैसोय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याि न्यायालयाचे बाींिकाम करण्यासाठी मींजूरी देण्यात 
यावी अशी मागिी स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींकड े
हदनाींक २२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास लेखी तनवेदनाव्दारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागिीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     कल्याि न्यायालयीन पररसराच्या आवारात एकूि ३ इमारती आहेत. 
त्यापकैी एक इमारत सन १९०८-०९ साली बाींिण्यात आलेली असनू सदर 
इमारत बठैी ककलारु आहे. सदर इमारतीमध्ये पावसाळी पाण्याची गळती होत 
आहे. 
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     दसुरी इमारत सन १९७३ साली बाींिण्यात आलेली असनू सदर 
इमारतीला तड ेगेलेले आहेत व पावसाळ्यात पािी गळती होत आहे.   
     ततसरी इमारत सन २००३ साली तळ+२ मजल्याींची बाींिण्यात आलेली 
असनू सदर इमारतीमध्ये पावसाळ्यात काही प्रमािात गळती होत आहे.   
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) दसुऱ्या न्यायालयीन इमारतीच्या स्ट्रक्चरल दरुुस्तीसाठी रु.९.६० लि 
इतका तनिी उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे.   
     तसेच ततसऱ्या इमारतीवर शडे बाींिण्याबाबत सावाजतनक बाींिकाम 
ववर्भागास कळववण्यात आल ेआहे. 
     तसेच सदरील सवा इमारतीींमध्ये पावसाळयात होिारी पाण्याची गळती 
थाींबवविेकरीता  उपाययोजना करण्याकरीता मा.स्जल्हा न्यायािीश, ठािे याींनी 
हदनाींक ९/१/२०२० रोजी घेतलेल्या बठैकीत सावाजतनक बाींिकाम ववर्भागास 
सचूना देण्यात आल्या आहेत. इमारतीींच्या दरुुस्तीकरीता येिाऱ्या खचााच े
अींदाजपत्रक सावाजतनक बाींिकाम ववर्भागामार्ा त सादर करण्याची कायावाही 
सरुु आहे. 
     तसेच सदर हठकािी जुन्या इमारती पाडून नवीन बहुमजली इमारत 
बाींिण्याकररता, इमारतीचे आराखड े व नकाश े तयार करण्याची कायावाही 
मा.मखु्य वास्तशुास्त्रज्ञ, मुींबई याींचे मार्ा त सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय महामागच क्रमाांि सहा ते िािोडी फाटा तसेच मलिापूर ते 
नाांदरुा (ता.मलिापूर, जज.बुलीाणा) या महामागाचिरील  

रस्त्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(३८) *  २२३९   श्री.राजेश एिड े (मलिापरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राषट्रीय महामागा क्रमाींक ६ त ेमलकापरू शहरातनू वाकोडी (ता.मलकापरू, 
स्ज.बलुढािा) र्ाट्यापयतं जािाऱ्या रस्त्यावर जागोजागी खड्ड े पडले असनू 
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रस्त्याची दरूवस्था झाली असनू वाहतकुीस अयोग्य असल्याची बाब माहे 
नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रस्ता त्वररत दरुुस्तीसह मजबतुीकरि व नतूनीकरि 
करिेबाबत स्थातनक नगराध्यि ॲड श्री.हरीश रावळ याींनी कायाकारी 
अमर्भयींता सावाजतनक बाींिकाम ववर्भाग याींना हदनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी 
वा त्या समुारास हदलेले तनवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच, मलकापरू त े नाींदरुा या राषट्रीय महामागा क्रमाींक सहा ची 
खड्डयाींमळेु दरूवस्था झाल्याने अपघाताींच्या सींख्येत मोठ्या प्रमािात वाढ 
झाल्याची बाब हदनाींक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी वा त्यासमुारास तनदशानास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त बाबत शासनाने चककशी केली आहे काय व चककशीत 
काय तनषपन्न झाले व तद्नसुार राषट्रीय महामागा क्रमाींक ६ त ेवाकोडी र्ा्ा 
(ता.मलकापरू, स्ज.बलुढािा) पयतं रस्ता तसेच मलकापरू त े नाींदरुा, या 
राषट्रीय महामागा क्रमाींक ६ चे दरुुस्तीसह मजबतुीकरि व नतूनीकरि 
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे अींशतः खरे आहे.  
     सदर रस्त्याच्या लाींबीमध्ये सन २०१९ मिील सततच्या व लाींबलेल्या 
पावसामळेु काही प्रमािात डाींबरी पषृठर्भागावर खड्ड ेपडलेले होत.े 
(२) होय. 
(३) हे अींशतः खरे आहे. 
     राषट्रीय महामागा क्र.६ च्या अमरावती (कक.मी.१६६.००) त े धचखली 
(कक.मी.३६०.००) या मागााची सप् े्ंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अततवषृ्ीमळेु हा 
मागा िततग्रस्त झाला होता. 
(४) राषट्रीय महामागा क्रमाींक ६ त ेमलकापरू शहरातनू वाकोडी (ता.मलकापरू, 
स्ज.बलुढािा) र्ाट्यापयतं जािाऱ्या रस्त्यावरील खड्ड ेवेळेत र्भरण्यात आलेले 
असनू डाींबरी नतुनीकरिाचे काम पिुा करण्यात आलेले आहे. 
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     तसेच मलकापरू त े नाींदरूा हा राषट्रीय महामागा क्र.६ चा र्भाग असनू 
कें द्र शासनाच्या र्भारतीय राषट्रीय राजमागा प्राधिकरिाच्या अखत्यारीत आहे. 
अमरावती त े धचखली (कक.मी.१६६.०० त े कक.मी.३६०.००) या सके्शनच्या 
चकपदरीकरिाच्या कामाची तनववदा खींडीत करण्यात आल्याींनतर उवाररत 
कामाींचे चार र्भाग करून नव्याने तनववदा प्राप्त झाल्या आहेत, कीं त्रा्दाराच्या 
तनस्चचतीनींतर चकपदरीकरिाच्या कामास सरुूवात होईल. 
     सदर प्रकल्पाच्या तनववदा बोलाववण्यात आल्या असल्याने या 
महामागााचे मजबतुीकरि व नतुनीकरि करिे अपेक्षित नव्हत.े तथापी, 
खड्डयाींची दरुूस्ती व तातडीच्या दरुूस्त्या र्भा.रा.रा.प्राधिकरिामार्ा त करून 
रस्ता वाहतकुीस योग्य स्स्थतीत ठेवण्यात आला आहे, असे प्रकल्प सींचालक, 
र्भारतीय राषट्रीय राजमागा प्राधिकरि, अमरावती याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मालेगाांि (जज.िाशशम) शहरातील प्रस्तावित पाणीपुरिठा  
योजनेला मांजूरी शमळण्याबाबत 

  

(३९) *  ३८२०   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाींव (स्ज.वामशम) शहरातील पाण्याची समस्या लिात घेता चाकाततथा 
प्रकल्पाअींतगात कायमस्वरुपी पािीपरुवठा योजना गत ५ वर्ाापवूी प्रस्ताववत 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेला अद्याप मींजूरी ममळाली नसल्याने मालेगाींव 
शहरातील नागरीकाींची पाण्याअर्भावी प्रचींड गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने तनिाय घेऊन सदर योजनेला 
तातडीने मींजूरी देण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) मालेगाींव नगरपींचायत (स्ज.वामशम) हदनाींक 
१७.०७.२०१५ च्या अधिसचूनेनसुार स्थापन झाली आहे. नगरपींचायत स्थापन 
झाल्यानींतर वाढीव पािीपरुवठा योजना तयार करून त्यास ताींत्रत्रक मान्यता 
घेण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) मालेगाींव नगरपींचायत स्थापन झाल्यानींतर नगरपींचायत हद्दीमिील 
पािी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी रु.१३६.५१ लि एवढ्या ककींमतीची तातडीची पािी 
परुवठा योजना पिूा करुन त्याव्दारे सद्यस्स्थतीत शहरास पािी परुवठा 
करण्यात येत आहे.  
(३) व (४) • मालेगाींव नगरपींचायतीने तयार केलेल्या वाढीव पािीपरुवठा 
योजनेचे अींदाजपत्रक महाराषट्र जीवन प्राधिकरिाकड े ताींत्रत्रक मान्यतसेाठी 
सादर करण्यात आले आहे. 
• तसेच, चाकाततथा प्रकल्पावरून वाढीव पािी आरिि ममळववण्याची 
कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
• वाढीव पािी आरिि ममळवनू व ताींत्रत्रक मान्यतसेह प्रस्ताव शासनाकड े
सादर झाल्यानींतर या शहरास वाढीव पािीपरुवठा योजना मींजूर करण्याच े
प्रस्ताववत आहे. 

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

पांीरपूर (िाखरी) (जज.सोलापुर) ते म्हसिड या रस्त्याांच्या िामात 
ननिृष्ट्ट दजाचच ेसादहत्य िापरुन िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४०) *  ७६४   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), श्री.राम सातपतु े
(माळशशरस) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू (वाखरी) त े म्हसवड या राषट्रीय महामागााच्या कामामध्ये पिेु 
येथील रोडवेज सोल्यशुन या प्रा.मल. कीं पनीने सींबींधित अधिकारी याींच्याशी 
सींगनमत करून माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ त ेहदनाींक २० डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान बेकायदेशीरररत्या उपसा केलेली तनकृष् दजााची माती ममधश्रत 
वाळू वापरुन त्यात लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार केलेला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या कामात इतरही साहहत्य तनकृष् दजााच े
वापरले असनू सदर कामावर रस्त े ववकास महामींडळाचे अधििक अमर्भयींता, 
कायाकारी अमर्भयींता, उपअमर्भयींता याींनी जािीवपवूाक ठेकेदार याींना हाताशी 
िरुन तनकृष् दजााच ेकाम केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिाची शासनाने चककशी करुन दोर्ी अधिकारी व 
ठेकेदार याींच्यावर तातडीने कारवाई करावी म्हिून तथेील नागररकाींनी व 
ववववि सामास्जक सींघ्नेच्या पदाधिकारी याींनी याबाबतीत अधििक 
अमर्भयींता रस्त े ववकास महामींडळ, पिेु याींना माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनवेदन हदलेल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने सदर प्रकरिाची चककशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार शासनाने सींबींधित दोर्ी अधिकारी व 
सींबींधित ठेकेदार याींच्यावर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
     श्री. ककरि साठे, हे नागररक असनू याींच ेतनवेदन महाराषट्र राज्य रस्त े
ववकास महामींडळ, पिेु येथ ेप्राप्त झाले आहे. 
(४) रस्त े वाहतकू आणि महामागा मींत्रालय (MoRTH) च्या स्पेमशकर्केशन 
CI.No.६०२.२.६.३ अन्वये प्रकल्पामध्ये र्क्त कृत्रीम वाळूचा (Crush Sand) 
वापर केला जात असल्याने खराब प्रतीच्या नसैधगाक वाळू वापरली जाण्याचा 
प्रचनच उद्भ् ावत नाही. 
     तनववदा शतीप्रमािे काम होत असल्यामळेु अधिकारी/ठेकेदार याींचेवर 
कायावाही करिेचा प्रचन उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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ताडदेि (मुांबई) येथील एम.पी.शमल िां पाऊां ड मधील झोपडपट्टी 
पुनविचिासाच्या प्रिल्पातील गैरव्यिहाराबाबत 

  

(४१) *  १६७६   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू 
पजश्चम) :   सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ताडदेव (मुींबई) येथील एम.पी.ममल कीं पाऊीं ड मिील झोपडपट्टी 
पनुववाकासाच्या प्रकल्पातील गरैव्यवहारासींदर्भाात तत्कालीन मखु्यमींत्री याींनी 
लोकायकु्ताींद्वारे चककशी आदेमशत केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गरैव्यवहारासींदर्भाात चककशी अहवाल शासनाला प्राप्त 
झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोिती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय, हे खरे आहे.  
     ताडदेव येथील एम.पी.ममल कीं पाउीं ड झोपडपट्टी पनुवासन प्रकल्पातील 
गरैव्यवहारासींदर्भाात, मा.राज्यपाल, महाराषट्र राज्य याींनी महाराषट्र लोक 
आयकु्त आणि उप लोक आयकु्त अधितनयम, १९७१ चे कलम १७(३) मिील 
तरतदुीनसुार मा.लोकआयकु्ताींना अन्वेर्ि करण्याच ेआदेश हदले होत.े  
(२) व (३) या सींदर्भाात मा.लोक आयकु्त कायाालयाने हद.१७.०२.२०२० च्या 
पत्रान्वये कळववलेल्या माहहतीनसुार उक्त गरैव्यवहारासींदर्भाातील अन्वेर्ि 
मा.लोक आयकु्त याींनी महाराषट्र लोक आयकु्त आणि उप लोक आुयक्त 
अधितनयम, १९७१ मिील तरतदुीनसुार पिूा केलेले आहे.  महाराषट्र लोक 
आयकु्त आणि उप लोक आयकु्त अधितनयम, १९७१ चे कलम २(क) (एक) 
मिील तरतदुीनसुार सदर प्रकरिातील प्रततवादी (लोकसेवक) म्हिजेच 
तत्कालीन मा.मींत्री (गहृतनमााि) याींचेबाबतीत मा.मखु्यमींत्री हेच “सिम 
प्राधिकारी” असल्यामळेु मा.लोक आयकु्ताींनी सदर प्रकरिातील 
अधितनयमाच्या कलम १२(३) नसुारचा मशर्ारस अहवाल तत्कालीन 
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मा.मखु्यमींत्रयाींना हद.२७.१२.२०१८ च्या पत्राद्वारे सादर केलेला आहे. सदर 
मशर्ारस अहवालानींतर प्रततवादी (लोकसेवक) तत्कालीन मा.मींत्री (गहृतनमााि) 
याींना मींत्रीमींडळ रे्रबदल करताना वगळण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

निी मुांबई शहरातील विविध गािठाणामध्ये भूशमपू्ाांनी गरजेपोटी 
बाांधलेली घरे ननयशमत िरण्याच्या ननणचयाबाबत 

  

(४२) *  ३   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्रीमती मांदा म्हा् े (बेलापरू) :   
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई शहरातील ववववि गावठािाींमध्ये र्भमूमपतू्राींनी गरजेपो्ी 
बाींिलेली घरे तनयममत करण्याचा तनिाय शासनाने हदनाींक ९ जानेवारी, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबईतील प्रकल्पग्रस्ताींची घरे तनयममत करण्याकररता 
शासनाने समहू ववकास योजना जाहीर केली परींत ु त्या योजनेमध्ये 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या हहताींच्या अनेक बाबीींचा अींतर्भााव नसल्याने सदरच्या 
योजनेस ग्रामस्थाींचा ववरोि असनू नवी मुींबई िते्रातील लोकप्रतततनिी, 
प्रकल्पग्रस्त आणि त्याींच्या सींघ्नाींनी याबाबत हरकती व सचूना हदलेल्या 
असनू शासनास लोकप्रतततनिी, ग्रामस्थ व ववववि सींघ्नाींनी अनेकवेळा 
तनवेदने हदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने माहे डडसेंबर, २०१५ पयतंची सवाच बाींिकामे 
तनयममत करण्याचा तनिाय घेतल्याने नवी मुींबईतील प्रकल्पग्रस्ताींची 
गरजेपो्ी केलेली सवाच बाींिकाम े तनयममत होण्याकररता ग्रामस्थाींशी चचाा 
करून मळू गावठािाबरोबरच ववस्ताररत गावठािातील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थाींनी 
िारि केलेल्या महसलुी जममनीचे सवेिि करून त्याींना मालकी हक्क 
देण्यात यावा तसेच प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थाींच्या हहताचा तनिाय घेऊन 
प्रकल्पग्रस्ताींना हदलासा द्यावा म्हिून माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी शासनास तनवेदने हदली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनस्तरावरून कोिती 
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) असल्यास, नवी मुींबई प्रकल्पग्रस्ताींच्या हहताींच्या बाबीींचा अींतर्भााव 
नसलेली योजना ग्रामस्थाींवर लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यास कायम 
ववरोिच राहील अशी र्भावना सवा ग्रामस्थाींमध्ये असनू याबाबतची दखल 
शासनाने घेतली आहे काय, त्यानसूार कोिती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) नवी मुींबईतील मळू गावठािे व 
गावठािालगत प्रकल्पग्रस्ताींनी गरजेपो्ी केलले्या बाींिकामाींच ेतनयममतीकरि 
व पनुववाकासाबाबत, समहू ववकास योजनेची (क्लस््र योजना) तरतदू नवी 
मुींबईतील मसडको नवनगर ववकास प्राधिकरिाच्या अधिसधूचत िेत्राच्या 
सवासािारि ववकास तनयींत्रि तनयमावलीमध्ये ववतनयम ३५ अन्वये नव्याने 
अींतर्भूात करण्यासाठी तसेच नवी मुींबई महानगरपामलकेच े मींजुर ववकास 
तनयींत्रि तनयमावलीत यासींदर्भााने ववतनयम ४६(६) च्या नव्याने अींतर्भााव 
करण्यासाठी महाराषट्र प्रादेमशक नगर रचना अधितनयम, १९६६ चे कलम ३७ 
(१एए) अन्वये रे्रबदलाची अधिसचूना हद.०४.०३.२०१४ रोजी प्रमसद्ध करण्यात 
आली आहे. सदर रे्रबदलाच्या सचुनेच्या अनरु्ींगाने जनतनेे, 
लोकप्रतततनिीींनी  हरकती / सचूना सादर केल्या असनू लोकप्रतततनिीींची 
वेळोवेळी तनवेदने प्राप्त झाली आहेत. सदर अधिसचूनेच्या रे्रबदलाची 
विैातनक कायावाही पिूा करण्यात आली असनू अींततम तनिाय शासन स्तरावर 
ववचारािीन आहे.       
(४) व (५) नवी मबुींईतील प्रकल्पग्रस्ताींनी गरजेपो्ी केलेल्या बाींिकामाच े
सवेिि करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्ताींनी केलेल्या मागिीनसुार त्याींनी िारि 
केलेल्या िते्राचे सवेिि स्जल्हाधिकारी, ठािे व रायगड याींच्या मदतीने 
करिेबाबत शासनाकडून मसडको महामींडळास हद. १६/०३/२०१७ च्या पत्रानसुार 
तनदेश देण्यात आलेले आहेत. नवी मुींबईतील प्रकल्पग्रस्ताींनी गरजेपो्ी 
केलेल्या बाींिकामाचे स्जल्हाधिकारी, ठािे व रायगड याींच्यामार्ा त सवेििाची 
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कायावाही पिूा झाल्यानींतर सदर बाींिकामे तनयममत होण्याच्या अनरु्ींगाने 
शासनाकडून आवचयक तनिाय घेण्यात येिार आहे. 
(६) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्रातील महानगरपाशलिा ि नगरपाशलिा तसेच शासिीय 
प्राधधिरण याांच्या अांतगचत येणाऱ्या बाांधिामाांना  
एिसमान बाांधिाम ननयमािली िरण्याबाबत 

  

(४३) *  ६२८   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूच), श्री.चांद्रिाांत नन ांबा 
पाटील (मकु्ताईनगर), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश 
बालदी (उरण), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम) :   सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्रातील ववववि महानगरपामलका व नगरपामलका तसेच ववववि 
शासकीय प्राधिकरि याींच्या अींतगात होिाऱ्या बाींिकामाींना ममळिाऱ्या 
परवानगीींचे तनयम वेगवेगळे असल्याचे वारींवार तनदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त् यामळेु झोपडपट्टीमकु्त शहर करण्याच्या कायावाहीमध्ये उशीर 
होत असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनस्तरावर समान बाींिकाम तनयमावली करण्याकररता 
कायावाही केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ककती कालाविीमध्ये सदर तनयमावली करण्यात येिार आहे 
तसेच तनयमावलीच े थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजाविी 
केव्हापासनू करण्यात येिार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय. हे खरे आहे.      
(२) होय. हे खरे आहे.      
(३) होय. हे खरे आहे.  
     महाराषट्रातील नगरपररर्दा/नगरपींचायती/महानगरपामलका तसेच 
तनयोजन प्राधिकरिे याींच्या अींतगात बाींिकामाींना ममळिाऱ्या परवानगीच े
तनयम (ववकास तनयींत्रि तनयमावली) वेगवेगळे असल्याने कें द्र शासनाच े
औद्योधगक िोरि व प्रोत्साहन ववर्भागाच्या (DIPP) िोरिानसुार तसेच लोक 
हहताचे दृष्ीने ववचार करुन तसेच व्यवसाय सलुर्भतचे्या रुपरेर्नेसुार 
समावेशक एकत्रत्रकृत ववकास तनयींत्रि तनयमावली सींपिूा राज्यासाठी लाग ू
करण्याचा तनिाय शासनाने घेतला आहे त्यानसुार शासनाने महाराषट्र प्रादेमशक 
तनयोजन व नगर रचना अधितनयम, १९६६ चे कलम ३७(१क क) मिील 
तरतदूीप्रमािे शासनास प्राप्त अधिकारात सचूना हदनाींक हद.०८/०३/२०१९ 
रोजीच्या तनिायान्वये राज्यातील सवा महानगरपामलका, नगरपररर्दा तसेच 
इतर तनयोजन प्राधिकरिाींकररता सवा समावेशक एकत्रत्रकृत ववकास तनयींत्रि 
तनयमावली नागररकाींच्या सचूना/हरकती मागववण्यासाठी सचूना प्रमसध्द केली 
आहे. 
(४) उक्त हद.०८/०३/२०१९ रोजीच्या सचूनेच्या अनरु्ींगाने आवचयक ती 
विैातनक कायावाही पिूा झाली असनू सदर एकत्रत्रकृत ववकास तनयींत्रि व 
प्रोत्साहन तनयमावलीस अधितनयमाच्या कलम ३७ (१ कक) (ग) अन्वये 
अींततम मींजूरी देऊन ती लाग ूकरण्याबाबतचा अींततम तनिाय शासनस्तरावर 
घेण्यात येत असनू त्यानींतर सदर तनयमावलीची अींमलबजाविी करण्यात 
येिार आहे. 
(५) ववलींब झालेला नसल्याने, प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््याच्या िधाच नदीिरील बेलोरा पुलाच्या दरुुस्तीसाठी 
िापरण्यात येणारे सादहत्य चोरी झाल्याबाबत 

  

(४४) *  ११३४   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 



60 

 
(१) चींद्रपरू स्जल््याच्या विाा नदीच्या बेलोरा या तलेींगािाकड े जािाऱ् या 
पलुाच्या दरुुस्तीसाठी वापरण्यात येिारे साहहत्य चोरीला गेल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दोन राज्याींना जोडिाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या नदीवरील 
पलुावरुन हदवस-रात्र अवजड वाहतकू सतत सरुु असल्याने पलूाच्या झालेल्या 
दरुव्यवस्थेबाबत वारींवार तक्रारी केल्या जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाच्या लोखींडी प्लेट्स व बरेरींग नादरुुस्त झाले आहेत 
तसेच पलुावर मोठमोठे खड्ड े पडल्यामळेु दरुुस्तीसाठी कीं त्रा्दाराकडून कामे 
सरुु असताींना महत्वपिूा साहहत्याची चोरी करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरिी चककशी करण्यात आली आहे काय, चककशीत 
काय आढळुन आले व तद्नसुार शासनाने तक्रार नोंदवनू गनु्हेगाराींना शासन 
करण्याबाबत व सदर पलुावरुन वाहतकू सरुळीत करण्यासाठी कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अशा प्रकारची कुठलीही तक्रार कीं त्रा्दाराकडून 
प्राप्त झालेली नाही. परींत ु स्थातनक वतामानपत्र दै.लोकमत मध्ये 
हद.०८.०१.२०२० रोजीच्या वतामानपत्रात विाा नदी पलुावरून ७ लोखींडी प्ले्  
चोरीला गेल्याची बातमी प्रकामशत झाली आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्क्त ७ लोखींडी प्ले्ची चोरी झाललेी असल्याचे स्थातनक 
वतामानपत्रानसुार हदसनू येत े परींत ु कीं त्रा्दाराकडून अशा प्रकारची कोितीही 
तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) चोरीबाबत ववर्भागाकड े कीं त्रा्दाराने कुठलीही तक्रार केलेली नसल्याने 
चककशीचा प्रचन उद्भ् ावत नाही. सदर पलुावरून वाहतकू सरुळीतपिे सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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उरण (जज.रायगड) पररसरातील सेझ बाधधताांच े१३० िोटी रुपये 
शसडिोने िाटप न िेल्याबाबत 

  

(४५) *  ३३८७   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरि (स्ज.रायगड) पररसरात मसडकोच्या र्भागीदारीतनू नवी मुींबई सेझची 
तनममाती करण्यात आली असनू यामध्ये नवी मुींबई सेझची ७४ ्क्के आणि 
मसडकोची २६ ्क्के र्भागीदारी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेझ तनममातीसाठी जेएनपी्ी आणि मसडकोने द्रोिाधगरी नोड 
पररसरातील हजारो हेक््र जमीन लीजवर हदल्यामळेु उरि तालकु्यातील 
अनेक गावातील शतेकरी, मस्च्छमाराींना पारींपाररक व्यवसायाला मकुावे 
लागल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची वळे आल्याने बाधित प्रकल्पग्रस्ताींना 
नकुसानर्भरपाई व पनुवासनासाठी नवी मुींबई सेझने १३० को्ी रुपये 
मसडकोकड े सपुदूा केल्याच े तत्कालीन मखु्य सधचव तसेच पयाावरि आणि 
एडीएर् मखु्य सधचव याींना हदनाींक ७ माचा, २०१४ रोजी वा त्या समुारास 
हदलेल्या पत्रात नमदू केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पनुवासन व नकुसान र्भरपाईसाठी देण्यात आलेल्या १३० को्ी 
रुपयाींचे अद्याप वा्पच झाले नसल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्या दरम्यान तनदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने अधिक चककशी केली आहे काय, 
चककशीच े तनषकर्ा काय आहेत, त्यानसुार या प्रकरिी सींबींधिताींवर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच प्रकल्पग्रस्ताींना नकुसान र्भरपाई 
तातडीने देण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) उरि पररसरात मसडकोच्या र्भागीदारीतनू नवी मुींबई सेझची 
तनममातीसाठी जे.एन.पी.्ी. आणि मसडकोने द्रोिाधगरी पररसरातील जमीन 
र्भाडतेत्वावर हदली आहे. ववकास करारनाम्यातील तरतदुीनसुार 
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प्रकल्पग्रस्ताींच्या पनुवासनासाठी समुारे १३० को्ी रुपये समर्भागाच्या स्वरुपात 
सन २००७ व २००८ मध्ये मसडकोकड े प्राप्त झाले असनू त े १२.५% 
योजनेंतगात ववकासकामासाठी वापरण्यात येिार आहेत. त्यानसुार 
प्रकल्पग्रस्ताींना १२.५% योजनेंतगात र्भखूींडाींच े वा्प मसडकोमार्ा त करण्यात 
येत आहे. 
(४) व (५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

शगेाि ते पांीरपूर या पालखी महामागाचच्या िामाची मुदत सांपूनही 
अद्यापही या महामागाचचे िाम पूणच झाले नसल्याबाबत 

  

(४६) *  ४७०२   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शगेाव (स्ज.बलुढािा) त ेपींढरपरू (स्ज.सोलापरु) या पालखी महामागााच्या 
कामाची मदुत हदनाींक ३१ जुल,ै २०१९ रोजी वा त्यासमुारास सींपनूही 
अद्यापपयतं या महामागााच ेकाम पिूा झालेले नसल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधित कीं त्रा्दाराने तनयमानसुार काम मदुतीत पिूा न 
केल्यास प्रततहदनी ८ लाख रुपये दींड आकारिे आवचयक असताींनाही तशी 
कारवाई करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार पढेु कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     केद्रीींय रस्त ेवाहतकु व महामागा ववर्भागातील मरारववमहामींडळ (मयाा) 
अींतगात ववर्याींककत रस् त्यापकैी औरींगाबाद ववर्भागास मींठा सरहद्द त ेकुसळींब 
 नववन राष ट्रीय महामागा ५४८ सी या रस् त् याचे व मजबतुीकरिाचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. मींठा सरहद्द त े कुसळींब या महामागााचे बाींिकाम करीत 
असताींना तथेील नागरीकाींनी बरेचदा काम बींद केल े होत.े त् यामळेु हदनाींक 
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०७/०५/२०१८ पासनू काही महीने कामावर पोलीस बींदोबस् त घेवनु काम चाल ू
करण् यात आले. त् यामळेु कामास ववलींब झाला. सदर महामागााचे बाींिकम 
मशघ्र गतीने पिूा करण् याचे तनयोजन करण् यात आले आहे. 
     तसेच, बलुढािा स्जल््यातील ३ कामे मींजुर असनु त्यापकैी एक काम 
सींथ गतीने सरुु आहे. 
(२) होय हे खरे आहे, कारि औरींगाबाद ववर्भागातील सदरचे महामागााचे 
बाींिकाम करीत असताींना नागरीकाींचा ततव्र ववरोि यामळेु ठेकेदारास मदुतवाढ 
देिे प्रस्ताववत आहे. 
     सदरच े महामागााच े बाींिकाम माहे जुल ै २०२० पयतं पिूा करण्याचे 
तनयोजन आहे. 
     बलुढािा स्जल््यातील सींथ गतीने असलेल्या कामास कीं त्रा्दाराला रु. 
८.०० लि प्रती हदन प्रमािे ितीपतूीची सचूना देण्यात आलेली आहे. 
(३) सदर महामागााच ेबाींिकाम प्रगतीपथावर असनु सरासरी ८० ्क्के काम 
पिूा झाले असल्याने कारवाईचा प्रचन उद्भ् ावत नाही. 
     सदरचे महामागााच े पिुा झालेली लाींबी नागरीकाींना तात्काळ 
वाहतकुीसाठी सरुिेची खात्री करुन उपलब्ि करण्यात आलेली आहे.   
(४) १. स् थातनक नागररक, ववववि सींघ्ना, इत् यादीींचा तीव्र ववरोि 
२. रस् त्याच् या दतुर्ाा असलेल् या झाड ेतोडण् याची परवानगी 
३. रस् त् याच् या दतुर्ाा असलेल् या ववदयतु वाहहन् या, पािी परुवठा वाहहन् या इ. 
चे स् थलाींतर. 
४. सदरील काही लाींबीतील काम पोलीस सींरििात करावे लागले. 
५. सदर महामागााचे बाींिकामासाठी उदा. वळि सिुारिा, पथकर नाका, 
नवीन आखिी इ.साठी लागिारे जमीनीचे र्भसुींपादनासाठी कें द्र शासनाने 
वेळोवेळी र्भसूींपादनाबाबतचे िोरि बदलल्याने त्यासाठी ववलींब झाला. 
६.  बलुढािा स्जल््यातील या रस्त्याचे ३ पॅकेज असनु त्यापकैी 
अ) पॅकेज क्र. १ खामगाव त ेदेऊळगाव साकशाा या र्भागातील काम ८५ ्क्के 
पिूा झाले असनू सदर कामाचा मदुतवाढीचा प्रस्ताव सडक पररवहन व राज्य 
मागा मींत्रालय याींचेकड ेपाठववण्यात आला आहे. 
ब) पॅकेज क्र. २ देऊळगाव साकशाा त ेमेहकर या र्भागातील काम ९९ ्क्के 
पिूा झाले आहे. 
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क) पॅकेज क्र. ३ मेहकर, लोिार त ेअततसपरू या लाींबीमिील जवळपास ५६% 
काम पिूा झाले आहे. प्रती हदन ८ लि रुपये प्रमािे ितीपतुीच्या कायावाहीची 
सचूना हदनाींक १४.११.२०१९ रोजी कीं त्रा्दारास लेखी देण्यात आलेली आहे. 

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

चाांददिली (मुांबई) येथे अद्ययाित रुग्णालय बाांधण्याबाबत 
  

(४७) *  ८७४   श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींहदवली (मुींबई) येथ ेअडीचश ेखा्ाींचे अद्ययावत रुग्िालय बाींिण्याचा 
तनिाय महानगरपामलकेने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनिायानसुार चाींहदवलीमध्ये समुारे एक लाख 
चक.रु््ाींच्या जागेत रुग्िालयाची सात मजल्याींची इमारत उर्भारली जािार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रुग्िालयाकररता ककती तनिीची तरतदू करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) असल्यास, रुग्िालय उर्भारण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) व (२) मकजे चाींहदवली येथील रुग्िालयाच ेआरिि 
असलेला न.र्भ.ूक्र. ११अ/४ हा १०,००० चक.मी. िेत्रर्ळाचा र्भखूींड बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने हदनाींक २३.०७.२०१९ रोजी ताब्यात घेतला आहे. 
     त्यानसुार सदर र्भखूींडावर अद्ययावत रुग्िालय बाींिण्याचा प्रस्ताव 
ववचारािीन असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३), (४) व (५) सदर रुग्िालय बाींिण्यास मींजुरीसापेि योग्य त्या तनिीची 
तरतदु करण्यात येिार आहे. 
     तद्नींतर ई-तनववदा प्रकक्रया राबवनू पढुील कायावाही करण्यात येिार 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 

----------------- 
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शभिांडी-ननजामपूर (जज.ठाणे) महानगरपाशलिेच्या हद्दीतील मनोरमा 
इमारत पडून दोन व्यक्तीांचा झालेला मतृ्यू 

  

(४८) *  २३३   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मर्भवींडी-तनजामपरू महानगरपामलकेच्या (स्ज.ठािे) हद्दीत माहे गगस््, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान मनोरमा इमारत पडून दोन व्यक्तीींचा मतृ्य ू
झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मनोरमा इमारत ही बकेायदा व िोकादायक 
असल्याबाबत अनेक तक्रारी करून देखील प्रर्भाग अधिकारी याींच्यासह 
महानगरपामलका कमाचारी याींनी दलुाि केल्यामळेु सदर दघुा् नेस जबाबदार 
असलेल्या अधिकाऱ्याींवर तनलींबनाची कारवाई करण्याची मागिी स्थातनक 
नागररक व लोकप्रतततनिी याींनी केली आहे, त्या अनरु्ींगाने शासनाने कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, मर्भवींडी-तनजामपरू महानगरपामलका िेत्रातील प्रर्भाग क्र. ३ 
मिील कमला हॉ्ेलची ३ मजली इमारत अततिोकादायक घोवर्त करून ४ 
वर् े उल्ून गेली तरी अद्याप प्रर्भाग अधिकारी कारवाई करत नसल्याने 
सींबींधित प्रर्भाग अधिकारी याींच्यावर कारवाई करण्याची मागिी स्थातनक 
लोकप्रतततनिी याींनी आयकु्त, मर्भवींडी महानगरपामलका याींच्याकड े माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी सींबींधित दोर्ी अधिकारी याींच्यावर कोिती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) व (२)  मकजे नागाव येथील “मनोरमा” ही अनधिकृत 
इमारत हदनाींक २४.०८.२०१९ रोजी दघुानाग्रस्त झाली. सदर दघुा् नेत दोन 
व्यक्तीचा मतृ्य ूझाला होता.  
     सदर दघुा् नाग्रस्त इमारतीबाबत तक्रार प्राप्त झाली असल्याचे मर्भवींडी 
तनजामपरु शहर महानगरपामलकेने कळववल ेआहे.  
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     सदर दघुा् नेस जबाबदार असलेल्या अधिकारी/कमाचारी याींची चककशी 
करुन चककशी अहवाल चार आठवड्यात सादर करण्याबाबत स्जल्हाधिकारी, 
ठािे याींना सधुचत केले आहे. 
(३), (४) व (५) मर्भवींडी तनजामपरु शहर महानगरपामलकेने कमला हॉ्ेल 
असलेल्या अततिोकादायक इमारतीस प्रथमत: हदनाींक ०८.०६.२०१७ रोजी 
अततिोकादायक असल्याबाबत सींबींधिताववरुध्द नो्ीस बजाववली आहे. सदर 
नो्ीस महाराषट्र महानगरपामलका अधितनयमातील कलम २६४ व २६८ अन्वये 
हदली आहे. सदर इमारत तनषकामसत करण्याची कायावाही 
महानगरपामलकेमार्ा त सरुू आहे.  
     सदर प्रकरिी झालले्या हदरींगाईबाबत चककशी करुन चार आठवड्यात 
अहवाल सादर करण्याबाबत स्जल्हाधिकारी, ठािे याींना सधुचत केले आहे. 

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

पुणे येथील पोतदार स्िूल ते निले पूल पयांत आांबगेाि हद्दीतील 
िडगाि ते िा्ज चौि सजव्हचस रस्त्याच्या  

िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
(४९) *  २१   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पिेु येथील पोतदार स्कूल त ेनवले पलू पयतं आींबेगाव हद्दीतील वडगाव 
त ेकात्रज चकक सस्व्हास रस्त्याच्या कामात गरैव्यवहार झाला असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्यासाठी कायाादेश क्र.१५३ सन २०१८ नसुार १ को्ी 
रुपयाींची तनववदा काढली होती व त्यानसुार कायाादेश क्र. ३३२ ने हदनाींक २८ 
रे्ब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास कामाचा कायाादेश देण्यात आला होता, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कामामध्ये गरैव्यवहार झाली असल्याच े आढळून येत 
असल्याने आयकु्त, पिेु महानगरपामलका याींना हदनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास लेखी पत्र व्यवहार करून माहहती मागववली असताींना 
अद्यापही माहहती उपलब्ि करून हदली नसल्याचेही तनदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर कामामध्ये मोठ्या प्रमािात गरैव्यवहार झाल्याच ेहदसनू 
येत असतानाही महानगरपामलका प्रशासन माहहती देण्यास ्ाळा्ाळ करीत 
असल्याने शासनाने याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) पिेु महापामलकेमार्ा त पोतदार स्कूल त ेनवले पलू 
व आींबगेाव हद्दीवरील वडगाव त े कात्रज चककापयतंच्या सस्व्हास रस्त्याच्या 
कामाबाबत जानेवारी, २०२० मध्ये नाही, तथावप, नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये 
सन्माननीय स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी या कामासींदर्भाात काही मदु्दयाींची 
माहहती ममळावी म्हिून आयकु्त, पिेु महानगरपामलका याींच्याकड ेपत्रव्यवहार 
केला होता, हे खरे आहे. 
(२) • प्रस्ततु कामासाठी रु.९९,९९,९६२.७२/- इतक्या अींदाजपत्रकास मान्यता 
हदलेली होती व या कामाची तनववदा सन २०१८ मध्ये तनववदा क्र.१५३ अन्वये 
प्रमसध्द करण्यात आली होती. 
• या कामाच्या रु.८९,०४,६३१/- एवढया रकमेच्या तनववदेस स्थायी सममतीने 
मान्यता हदलेली असनू  सदर कामाचे कायाादेश हद.२८.०२.२०१९ रोजी देण्यात 
आलेले होत.े 
(३), (४) व (५) • प्रस्ततु प्रकरिी सन्माननीय स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी 
हद.११.११.२०१९ रोजी पत्राद्वारे या तनववदेसींदर्भाात खालील ६ मदु्दयाींची माहहती 
मागववली होती :- 
     १) कामाचे पवूागिनपत्रक, 
     २) झालेल्या कामाची त्रबल, 
     ३) ्ेस्् ररपो ा्, 
     ४) कन्सल् ी्ं् (थडा पा्ी), 
     ५) कामे मदुतीत न झाल्याने ठेकेदाराबरोबर झालेला पत्रव्यवहार, 
     ६) काम मदुतीत न झाल्याची कारिमीमाींसा. 
• सदर माहहती पिेु महानगरपामलकेने हद.१२.०२.२०२० रोजी सन्माननीय 
स्थातनक लोकप्रतततनिीींना उपलब्ि करुन हदलेली आहे. 
• माहहती उपलब्ि करुन देण्यास झालेल्या ववलींबाबाबत सींबींधिताींची 
जबाबदारी तनस्चचत करुन योग्य ती कारवाई करण्याबाबत पिेु 
महानगरपामलकेस कळववण्यात आले आहे. 

----------------- 
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िेईएम रुग्णालयात (मुांबई) ईसीजी यां् बबघाडामुळे  
बालिाचा झालेला मतृ्यू 

(५०) *  २६२   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूच), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्रीमती मांदा म्हा् े (बेलापरू), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड) :   
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) केईएम रुग्िालयात (मुींबई) ईसीजी यींत्राच्या त्रबघाडामळेु कु.वप्रन्स राजर्भर 
या ३ महहन्याच्या बालरुग्िाचा हदनाींक ७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास होरपळून मतृ्य ुझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी चककशी करण्यात आली आहे काय, चककशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार पढेु कोिती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या केईएम रुग्िालयाच्या 
बालरोग ववर्भागातील अततदिता ववर्भागात (PICU) वप्रन्स पन्हेलाल राजर्भर 
याला हदनाींक ०६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी अत्यींत गींर्भीर अवस्थेत दाखल 
करण्यात आले होत.े सदर बालरुग्िावर तातडीने उपचार सरुु करुन त्यास 
वेन््ीले्रवर ठेवण्यात आल ेहोत.े  
     हदनाींक ०७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी बालरुग्िाला लावलेल्या 
मल््ीपॅरामॉतन्रच्या केबलमिून आग लागल्याने बालरुग्िाचा डावा हात, 
खाींदा व कान र्भाजला होता. दोन आठवड्याच्या उपचारानींतर हदनाींक 
२२.११.२०१९ रोजी बालरुग्िाचा ददेुवी मतृ्य ू झाला असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरिी र्भोईवाडा पोलीस ठािे येथे हदनाींक १३.११.२०१९ 
रोजी प्रथम खबरी अहवाल (एर्.आय.आर.) दाखल करण्यात आला असनू, 
र्भोईवाडा पोलीस ठािेमार्ा त चककशी सरुु करण्यात आली आहे. 



69 

     तसेच सदर दघुा् नेची चककशी करण्याकररता सींचालक (वदै्यकीय 
मशिि व प्रमखु रुग्िालये) व मखु्य अमर्भयींता (याींत्रत्रकी व ववद्यतु) याींची 
द्ववसदस्यीय सममती हदनाींक ११.११.२०१९ रोजी गठीत करण्यात आली 
असल्याचे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
     यामशवाय, सदर प्रकरिाची तन:पि सखोल चककशी करण्याकरीता 
हदनाींक १२.१२.२०१९ रोजी वदै्यकीय मशिि आणि सींशोिन सींचालनालय, 
मुींबई याींचेमार्ा त घ्नेशी सींबींधित िेत्रातील तज्ञ जसे- बालरोग तज्ञ, 
एन.आय.सी.य.ू तज्ञ, बायो्ेक इींस्जतनअर, इलेक्ट्रीकल इींस्जतनअर इत्यादीींचा 
समावेश असलेली एकूि ६ सदस्याींची सममती अधििक, सर जे.जे. रुग्िालय 
याींच्या अध्यितखेाली गठीत करण्यात आली आहे. 

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

अांबरनाथ नगरपररषद हद्दीतील (जज.ठाणे) भुयारी गटार  
योजनेच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(५१) *  १०२२   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), अडॅ.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ नगरपररर्द हद्दीतील (स्ज.ठािे) र्भयुारी ग्ार योजनेचे काम 
तनकृष् दजााचे झालेले असनू तनववदेत ठरवनू हदलेल्या वेळेत काम केले 
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ वा त्यादरम्यानच्या कालाविीमध्ये तनदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीअींती काय 
तनदशनाास आले तद्नसुार अींबरनाथ नगरपररर्द हद्दीतील र्भयुारी ग्ार 
योजनेचे काम करिाऱ्या ठेकेदार कीं पनीवर व सदर कीं पनीला पाठीशी 
घालिाऱ्या सबींधित नगरपररर्द प्रशासकीय अधिकाऱ्याींवर कोिती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) • कें द्र शासन परुस्कृत अमतृ अमर्भयान 
अींतगात अींबरनाथ शहराच्या रुपये ६८.११ को्ी ककींमतीच्या मलतनस्सारि 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
• सदर प्रकल्पाचे काम माहे डडसेंबर, २०१९ पयतं ८५ ्क्के पिूा झालेले 
असनू सद्यस्स्थतीस प्रकल्पाचे काम ९३ ्क्के पिूा झालेले आहे. 
• सदर प्रकल्पाचे उवाररत काम माचा, २०२० अखेर पिूा करण्याचे अींबरनाथ 
नगरपररर्देचे तनयोजन आहे. 
• सदर प्रकल्पाचे काम तनकृष् दजााचे झाले नसल्याबाबत अींबरनाथ 
नगरपररर्देने कळववले आहे. 

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

गुहागर नगरपांचायतीतील (जज.रत्नाधगरी) १४ व्या वित्त  
आयोग योजनेतील िामे ही नगरपांचायतीच्या  

मालिीच्या जशमनीमध्ये नसल्याबाबत 
  

(५२) *  २८४८   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गहुागर नगरपींचायतीने (स्ज.रत्नाधगरी) १४ व्या ववत्त आयोग 
योजनेंतगातच्या ४१ कामाींची तनववदा हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास प्रमसध्द केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १४ व्या ववत्त आयोग योजनेतील कामे ही सींबींधित स्थातनक 
स्वराज्य सींस्थेच्या मालकीच्या जममनीमध्ये असावीत असा तनयम असताना 
सदर ४१ पकैी ३२ कामे ही नगरपींचायतीच्या मालकीच्या जागेत नसल्याची 
माहहती मखु्याधिकारी, नगरपींचायत, गहुागर याींनीच हदनाींक १ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास अजादार श्री.जयदेव मरुलीिर मोरे (रा.गहुागर) 
याींना माहहतीच्या अधिकाराखालील माहहतीमध्ये हदली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तत्पवूी हदनाींक २३ गगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास सदर 
कामाींचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतसेाठी स्जल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींचेकड े
सादर करताना मखु्याधिकारी, नगरपींचायत गहुागर याींनी ज्या जममनीवर 
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कामे आहेत ती जमीन नगरपींचायतीच्या मालकीची असल्याचे प्रमािपत्र 
जोडून शासनाची हदशार्भलू व र्सविूक केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, खो्े प्रमािपत्र सादर करून शासनाची हदशार्भलू व र्सविूक 
केल्याप्रकरिाची गाींर्भीयााने दखल घेवनू सींबींधिताींची चककशी करून दोर्ीींवर 
कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागिी स्थातनक लोकप्रतततनिी याींनी 
माहे जानेवारी, २०२० च्या ततसऱ्या आठवड्यात पत्राद्वारे केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या गींर्भीर प्रकरिी शासनाने चककशी करून दोर्ी अधिकाऱ्याींवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) गहुागर नगरपींचायत हद्दीत १४ व्या ववत्त आयोग 
योजनेंतगात करावयाच्या “रस्त,े पाखाडी, ग्ार आणि सींरिि मर्भींत” अशा ४१ 
कामाींची तनववदा हद.०२/११/२०१८ रोजी प्रमसध्द केल्याची वस्तसु्स्थती 
नगरपींचायतीने कळववली आहे. 
(२) उक्त कामाींपकैी २४ कामाींच्या जागा ्या नगरपींचायत मालकीच्या 
असल्याची कागदपत्र े उपलब्ि नसल्याची बाब माहहती अधिकाराींतगात 
अजादारास कळववल्याचे नगरपींचायतीने अहवालात नमदू केले आहे.   
(३) व (४) अशा आशयाची तक्रार स्थातनक लोकप्रतततनिीींकडून शासनास 
प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(५) प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने चककशी करुन स्वयींस्पष् अमर्भप्रायासह 
अहवाल सत्वर सादर करण्याच्या सचूना स्जल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

नाांदरुा ते मोताळा रस्त्यािरील मौजे शेंबा ि खरैा (जज.बुलीाणा) येथील 
पुलाची उांची ि रुां दी िाीविणे ि रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(५३) *  २२४०   श्री.राजेश एिड े (मलिापरू) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) नाींदरुा त ेमोताळा (स्ज.बलुढािा) रस्त्यावरील मकजे शेंबा व खैरा येथील 
पलुाची उींची व रुीं दी अततशय कमी असल्याने वाहतकुीस प्रचींड अडथळा 
तनमााि होत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक २८ व २९ गक््ोबर २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
झालेल्या अततवषृ्ीमळेु कमी उींची असलेल्या सदर पलुावरुन परुाचे पािी 
वाहून गेल्याने दोन हदवस वाहतकू बींद ठेवावी लागल्याने या रस्त्यावरुन 
सतत वाहतकू करिाऱ्या नागररकाींना प्रचींड गरैसोयीस सामोरे जावे लागले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, नाींदरुा त ेमोताळा या रस्त्याचा बहुताींश डाींबरी पषृठर्भाग उखडलेला 
असनू सदर रस्ता खड्डमेय झाल्यामळेु अपघाताींचे प्रमाि मोठ्या प्रमािात 
वाढले असल्याची बाब हदनाींक ३० गक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
तनदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
तनषपन्न झाले व तद्नसुार नाींदरुा-मोताळा रस्त्यावरील मकज े खैरा व शेंबा 
(स्ज.बलुढािा) येथील पलुाची उींची व रुीं दी वाढववण्याबाबत व नाींदरुा त े
मोताळा हा रस्ता दरुुस्त करण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) गक््ोबर, २०१९ मध्ये अततवषृ्ीमळेु अस्स्तत्वातील अरुीं द व कमी 
उींचीच्या पलुावरुन वाहतकु करीत असताींना नागररकाींना गरैसोयीचे होत होत.े 
(३) हे खरे नाही, तथापी पावसाळयामध्ये झालेल्या अततवषृ्ीमळेु डाींबरी 
पषृठर्भागावर खड्ड ेपडलेले होत.े सदर डाींबरी खड्ड ेर्भरण्यात आलेले आहेत. 
(४) नाींदरुा त ेमोताळा हा रस्ता हायब्रीड ॲन्यईु्ी अींतगात मींजुर असनू काम 
प्रगतीपथावर आहे. तसेच मकजे शेंबा व खैरा या त्रब्र्ीशकालीन कमी रुीं दी व 
कमी उींचीच्या दोन्ही पलुाींच ेपनुबांिकाम तनिी व तनकर् याींच्या अिीन राहुन 
पिुा करण्याचे तनयोजन आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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मीरारोड (जज.ठाणे) येथील िनिीया भागातील सेव्हन इलेव्हन  
क्लबच ेबाांधिाम ननष्ट्िाशसत िरुन सीआरझडेची ि ना  

वििास क्षे्ाची जागा मोिळी िरण्याबाबत 
(५४) *  ४६८१   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), 
श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मीरारोड (स्ज.ठािे) येथील कनकीया र्भागातील नाववकास िते्र, सीआरझेड, 
र्भरतीची उच्च्तम रेर्ा, काींदळवनने बाधित असलेल्या जागेत पयाावरिाचा 
ऱ्हास करुन बेकायदेशीर र्भराव करुन सेव्हन इलेव्हन क्लब उर्भारण्यात आला 
असल्याचे तनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू क्लबसाठी ३० त े४५ मम्र हायवे असल्याचे दाखवनू 
पया् न ववकासासाठी जादा च्ईिते्र देण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अनधिकृत क्लबच्या बाींिकामामळेु काींदळवन नष् होत 
असल्याबाबत अनेक तक्रारी जनतकेडून व लोकप्रतततनिीींकडून सींबींधित 
ववर्भागाला देण्यात आल्या असतानाही अद्याप या प्रकरिी कोितीच कारवाई 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पया् न ववकासाबाबतच्या शासनाच े तनयम गहृीत िरुन 
चुकीच्या आिारे शासनाने सेव्हन इलेव्हन क्लबला तनयमाींचे उल्लींघन करुन 
जादा एर्.एस.आय. देण्यात आल्याने या क्लबचे बाींिकाम तनषकामसत करुन 
सीआरझेडची जागा मोकळी करण्यासाठी शासन कोिती कायावाही करिार वा 
कररत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) मे/सेव्हन इलेव्हन प्रा.मल. याींनी मकजे नवघर, 
स.क्र.२६५/४, २६६/२,३,५,६, २६७/३ (जुना) ८१/४, ६७/२,३/५,६, ६७/३ (नववन) 
या मींजूर रेखाींकनात मकजे नवघर, स. क्र. २६५/२, २६६/१,४ व २६७/२ (जुना) 
८१/२, ६७/१,४ व ५२/२ (नववन) या जागा समाववष् करुन एकत्रत्रत जागेत 
बाींिकाम परवानगी ममळण्याचा प्रस्ताव सादर केल्यानींतर ममरा-र्भाईंदर 
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महानगरपामलकेने हद.१९/११/२०१५ रोजी बाींिकाम परवानगी हदली असनू, 
सिुाररत बाींिकाम परवानगी हद.१८/२/२०१७ रोजी हदली आहे. काींदळवन 
िेत्रात र्भराव केल्याप्रकरिी सींबींधिताींववरुध्द ममरा-रोड पोलीस स््ेशन येथे 
महसलु ववर्भागाच्या अधिकाऱ्याींनी एर्.आय.आर.दाखल केल े आहेत. तसेच 
सदर बाबतीत मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल आहे. 
(२) ममरा-र्भाईंदर शहराच्या मींजूर ववकास तनयींत्रि तनयमावलीतील ववतनयम 
क्र.५७(xiii)(ड) नसुार ३०-४५ मी्र रुीं द रस्त्यावर ३०.०० मी्र खोलीपयतं   
ना-ववकास िेत्रात रहहवासी वापर अनजु्ञेय आहे. मे. सेव्हन इलेव्हन हॉ्ेल्स 
प्रा.मल. याींनी उक्त तरतदुीनसुार सदर जागेवर हॉ्ेलचे बाींिकाम अनजु्ञेय 
करण्याची ववनींती केली होती. ववकास तनयींत्रि तनयमावलीतील ववतनयम 
क्र.५१(७)(vii) मधिल तरतदूीनसुार रहहवास वापर ववर्भागात हॉ्ेल बाींिकाम 
अनजु्ञेय आहे. ही वस्तसु्स्थती ववचारात घेऊन आयकु्त, ममरा-र्भाईंदर 
महानगरपामलका याींना अजादाराचा प्रस्ताव मान्य करण्यात येत असल्याच े
कळववले आहे. सदरहू क्लबसाठी ३० त े४५ मी्र हायवे असल्याचे दाखवनू 
अथवा पया् न ववकासासाठी जादा च्ई िेत्रास शासनाने मींजूरी हदलेली नाही. 
(३) सदर क्लबच्या बाींिकामाबाबत शासनाकड े तक्रारी प्राप्त झाल्या असनू, 
सदर तक्रार अजांवर तनयमानसुार कायावाही करण्याबाबत आयकु्त, ममरा-
र्भाईंदर महानगरपामलका याींना शासनाने कळववले आहे. तसेच हद.०६.०१.२०२० 
च्या पत्रान्वये प्रकरिातील सदय:स्स्थतीची सववस्तर माहहती ममरा-र्भाईंदर 
महानगरपामलकेकडून मागववण्यात आली आहे. 
(४) शासनाने सेव्हन इलेव्हन क्लबला अजादाराींच्या प्रस्तावानसुार मींजूर 
ववकास तनयींत्रि तनयमावलीतील तरतदुीनसुार मान्यता हदलेली असनू 
तनयमाचे उल्लींघन करुन ज्यादा एर्. एस. आय. देण्यात आलेला नाही. 
तसेच प्रचनाींककत जागेबाबत  महानगरपामलकेने शासनास सादर केलले्या 
रे्रबदल  प्रस्तावावर  शासनाने हद.६/१/२०२० च्या पत्राने प्रकरिातील 
सद्यस्स्थतीची सववस्तर माहहती ममरा-र्भाईंदर महानगरपामलकेकडून मागववली 
आहे. सदर माहहती प्राप्त झाल्यावर त्यावर तनयमानसुार कायावाही करण्याची 
शासनाची र्भमूीका आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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अहमदपूर (जज.लातूर) शहराला पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 
(५५) *  ७६९   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदपरू (स्ज.लातरू) शहराला पािीपरुवठा करण्यासाठी मल ींबो्ी 
प्रकल्पावरील शासनाच्या पािीपरुवठा योजनेचे ४३ को्ी रुपयाींचे काम सरुु 
होऊन दोन वर्ााचा कालाविी झाला असनू तथेील अनेक कामे अजूनही 
प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहमदपरू तालकु्यात सवााधिक पाऊस पडल्याने मल ींबो्ी 
प्रकल्प १०० ्क्के र्भरला आहे मात्र तथेील महानगरपामलकेच्या उदामसन 
कारर्भारामळेु शहरात अतनयममत पािीपरुवठा होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचे काम सींथ गतीने होण्याच ेकारि काय आहे व सदर 
कामाच ेठेकेदार कोि आहेत, तसेच काम ककती हदवसात पिूा करण्यात येिार 
आहे, 
(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरिाची चककशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदरचे काम तातडीने पिूा करण्यासाठी व 
तथेील शहरातील नागरीकाींना तनयममत पािीपरुवठा होिेसाठी शासनाने 
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१) • महाराषट्र सवुिा जयींती नगरोत्थान महाअमर्भयान 
अींतगात रुपये ४४.५२ को्ी ककींमतीच्या अहमदपरू शहर पािीपरुवठा प्रकल्पास 
शासनाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
• आतापयतं सदर प्रकल्पाचे ७० ्क्के काम पिूा झाले असनू उवाररत काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(२) • अहमदपरू शहरासाठी महाराषट्र सवुिा जयींती नगरोत्थान महाअमर्भयान 
अींतगात पािीपरुवठा प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असल्यामळेु तसेच जुन्या 
योजनेतील ववतरि व्यवस्थतेील त्रु् ी जसे की पींवप ींग ममशनरी मध्ये होिारा 
त्रबघाड, जलवाहहनी रु््िे, ववद्यतु परुवठ्यात होिारा खींड आणि शहरातील 
वाढलेली लोकसींख्या यामळेु मल ींबो्ी प्रकल्प १०० ्क्के र्भरलेला असताना 
सदु्धा १५ त े२५ हदवसाआड पािीपरुवठा करण्यात येत आहे, ही वस्तसु्स्थती 
आहे. 
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(३) • अहमदपरू शहर पािीपरुवठा प्रकल्पाच े कायाादेश मे.आर.जी. सानप 
कन्स्ट्रक्शन कीं पनी, नाींदेड याींना देण्यात आलेले आहेत. 
• सदर प्रकल्पाच ेकाम करताना िरिाच्या लगतची ववद्यतु पॅनेल व इतर 
बाबीींसाठी लागिारी जागा खाजगी मालकीची असल्यामळेु जमीनिारकाींची 
सींमती ममळण्यास वेळ लागल्यामळेु, तसेच अशदु्ध पािी उद्धरि नमलकेचे 
काम शतेकऱ्याींनी काही काळ अडववले असल्यामळेु त्या शतेकऱ्याींच्या 
समपुदेशनाअींती कामे करून घेण्यास ववलींब झालेला आहे. 
• सदर प्रकल्पाचे काम माहे गक््ोबर, २०२० पवूी पिूा करून दररोज 
तनयममत पािीपरुवठा करण्याचे अहमदपरू नगरपररर्देचे तनयोजन आहे. 
(४) व (५) • सदर प्रकल्प पिूा करण्याबाबत शासन स्तरावर वेळोवेळी 
आढावा घेण्यात येत आहे. तसेच प्रकल्पाचे काम लवकर पिूा व्हावे याबाबत 
महाराषट्र जीवन प्राधिकरिाने वेळोवेळी तपासिी केलेली आहे. 
• तसेच सदर प्रकल्पाच्या कामास होिाऱ्या ववलींबामळेु प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागार (पीएमसी) असलेल्या महाराषट्र जीवन प्राधिकरिाद्वारे प्रस्ताववत 
केल्याप्रमािे कीं त्रा्दाराववरुद्ध दींडात्मक कारवाई करण्यात आली असनू 
आतापयतं रुपये १०,७०,८५५/- इतकी रक्कम दींडापो्ी कपात करण्यात 
आलेली आहे. 
• तसेच या प्रकल्पाच्या कामाचा तनयममत आढावा घेऊन प्रकल्पाच ेकाम माहे 
गक््ोबर, २०२० पवूी पिूा करून घेण्याचे तनयोजन करण्यात आले आहे. 

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

भाांडूप (मुांबई) येथील महानगरपाशलिेतफे उभारण्यात येणाऱ्या 
मजल्टस्पेशाशलटी रुग्णालयाबाबत 

  

(५६) *  १६८०   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) र्भाींडूप (मुींबई) येथील ३६० खा्ाींचे मस्ल््स्पेशामल्ी रुग्िालयाचे काम 
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चककशी केली आली काय, चककशीत 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, सदर रुग्िालय सवासामान्याींच्या दृस्ष्ने महत्वाचे असल्याने 
सदरहू रुग्िालयाच े काम त्वरीत पिुा करण्याच्या दृस्ष्ने शासनाने कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस मकज े
नाहूर येथे औद्योधगक िते्रात वसलेल्या र्भखूींडावर तनवासी वापर अनजु्ञेय 
करताींना ववकासकाकडून १८,७६५.३० चक.मी. चा “सवुविा र्भखूींड” प्राप्त झाला 
होता. 
     सदर र्भखूींडावर मस्ल््स्पेशामल्ी रुग्िालय उर्भारण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका प्रशासनाने हदनाींक २७.०७.२०१३ रोजी आदेश हदले होत.े 
     त्यानसुार बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त सदर कामासाठी हदनाींक 
०८.१०.२०१३ व हदनाींक १०.१०.२०१३ रोजी वतामानपत्रात जाहहरात देऊन 
इच्छुक सल्लागाराींकडून “स्वारस्याची अमर्भरुची” मागववण्यात आली होती. 
परींत ुएकही सल्लागार पात्र झाला नाही.  
     तद्नींतर हदनाींक १०.०७.२०१४ रोजी हदलेल्या जाहहरातीमिील पात्र 
सल्लागाराींपकैी लघतुम देकार असलेल्या सल्लागाराची तनयकु्ती करुन हदनाींक 
१६.१०.२०१५ रोजी कायाादेश देण्यात आले आहेत.  
     दरम्यानच्या काळात ववकासक याींनी सदर जममनीवरील रस्त्याच े
िेत्रर्ळ सवुविा र्भखूींडामध्ये समायोस्जत करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, 
मुींबई येथे याधचका क्रमाींक १८८५/२०१४ दाखल केली.  
     सदर याधचकेमिील मा. न्यायालयाच्या आदेशानसुार सवुविा 
र्भखूींडामिून ८२०९.३० चक.मी. चा र्भखूींड ववकासकास परत करण्यात आला. 
     तद्नींतर, ववकासकाने ववकास तनयींत्रि व प्रोत्साहन तनयमावली, २०३४ 
मिील समायोजन तरतदुीनसुार समायोजन आरििाींतगात ८२०९.३० चक.मी. 
चा र्भखूींडाचा ववकास करण्यास परवानगी माधगतली. सदर परवानगी देताना 
महानगरपामलकेस हदनाींक २०.०३.२०१९ रोजी ४०% र्भखूींड प्राप्त झाला 
आहे.   
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     सद्य:स्स्थतीत बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकड े रुग्िालयाकररता १६,३६८ 
चक.मी. इतका र्भखूींड उपलब्ि असनू, सदर र्भखूींडावर आवचयकतनेसुार 
तनयोस्जत ३६० खा्ाींच े सपुरस्पेशामल्ी रुग्िालय उर्भारण्याकररता 
सल्लागाराकडून महानगरपामलकेस माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये आराखड ेप्राप्त 
झाले आहेत.  
     त्यानसुार सदर आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता घेण्याची कायावाही 
महानगरपामलका स्तरावर सरुु आहे. तसेच सल्लागामार्ा त मसदुा तनववदा 
बनववण्याचे काम सरुु असल्याचे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 

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

िुलाच-अांधेरी (मुांबई उपनगर) येथील ७० फुट रस्त्याच्या रुां दीिरणाबाबत 
  

(५७) *  ८७६   श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली) :   सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुलाा-अींिेरी (मुींबई उपनगर) हा ७० रू्् प्रस्ताववत रस्ता मागील अनेक 
वर्ा रुीं दीकरिाच्या प्रततिते असल्याने प्रचींड वाहतकू कोंडी होत असनू 
स्थातनक लोकप्रतततनधिनी वारींवार पाठपरुावा करुन देखील अद्यापपयतं रस्ता 
अपिूा अवस्थेत असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याची शासनाने पाहिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रस्ता अींिेरीसह साकीनाका, सरे्द पलु जरीमरी आणि 
कुलाा अींिेरी मल ींक रस्त्याला जोडतो तसेच मुींबई छत्रपती मशवाजी महाराज 
ववमानतळाला देखील जोडण्यात आला असनू हा अतत महत्वाचा मागा 
असल्याने कुलाा-अींिेरी रस्त्याचे रुीं दीकरि करण्याबाबत शासन स्तरावर 
कोिती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या 
के/पवूा ववर्भागामध्ये कुलाा-अींिेरी रस्त्याची लाींबी ४ कक.मी. असनू रुीं दी ९० रु्् 
आहे. 
     सदर रस्त्याच्या तनयोस्जत रस्तारेर्ामिील ३४ बािीत बाींिकामाींपकैी ३१ 
बाींिकामे तनषकामसत करण्यात आली असनू ३ बाींिकामाींमध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने स्थधगती आदेश हदले आहेत. 
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     सद्य:स्स्थतीत महानगरपामलकेच्या के/पवूा ववर्भागातील कुलाा-अींिेरी 
रस्त्याच्या काँक्री्ीकरिाचे काम प्रगतीपथावर आहे.  
     बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या “एल” ववर्भागाच्या हद्दीतील कुलाा-अींिेरी 
रस्त्याची लाींबी २.७ कक.मी. असनू, रुीं दी ७० रु्् आहे.  
     सदर रस्ता रुीं दीकरिामध्ये बािीत साकीनाका, सरे्दपलु, जरीमरी या 
रस्त्याींलगत असलेल्या बाींिकामाींची पात्रता तनस्चचत करुन अपात्र बाींिकामाींच े
महानगरपामलकेमार्ा त तनषकासन करण्यात येत आहे. तसेच पात्र 
बाींिकामिारकाींच्या पनुवासनाचे काम महानगरपामलकेमार्ा त प्रगतीपथावर 
आहे. 

----------------- 
  
िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाशलिेसाठीच्या मांजूर वििास 

ननयां्ण ननयमािलीच्या ॲपेंडडक्स-डब्ल्यु मधील  
तरतूदीांच ेउल्लांघन झाले असल्याबाबत 

  

(५८) *  ४२३   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याि डोंत्रबवली (स्ज.ठािे) महानगरपामलका हद्दीतील डोंत्रबवली मकज े
गावदेवी येथील स.नीं. ३५० अ (जुना), ३२ (नववन) या जममनीवरील आरक्षित 
जममनीचा तनयमबा्य हस्ताींतरिीय ववकास हक्क महानगरपामलकेने प्रदान 
केला असनु यामध्ये मोठ्या प्रमािात गरैव्यवहार झाल्याचे तनदशानास आल े
आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी कल्याि-डोंत्रबवली महानगरपामलकेसाठीच्या 
मींजूर ववकास तनयींत्रि तनयमावलीच्या ॲपेंडडक्स-डब्ल्य ु मिील तरतदूीींच े
उल्लींघन झाले असल्याच े आढळून आल्याने या प्रकरिामध्ये समाववष् 
कमाचारी/अधिकारी याींची ववर्भागीय चककशी सरुु करण्यापवुी त्याींना कारिे 
दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार नगर रचना सींचालनालयाच्या सींबींधित अधिकारी 
याींचेवर कायवाई होऊन त्याींचेवर दोर्ारोप बजावण्यात आले आहे व प्रादेमशक 
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ववर्भागीय चककशी अधिकारी, कोकि ववर्भाग याींची चककशी अधिकारी म्हिुन 
हदनाींक २४ गगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास तनयकु्ती करण्यात आली 
असताना अद्याप सींबींधित दोर्ी अधिकारी याींच्यावर कोित्याही प्रकारची 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्भारतीय प्रशासन सेवेमिील अधिकारी, कल्याि-डोंत्रबवली 
महानगरपामलकेच ेकमाचारी/अधिकारी याींच्यावर ककती कालाविीत तनलींबनाची 
कारवाई करण्यात येिार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) कल्याि डोंत्रबवली महानगरपामलकेने मकजे गावदेवी, 
ठाकुली स.नीं.३५०अ (जुना), ३२ (नववन) ही जममन खाजगी जममन ववचारात 
घेऊन या जममनीपकैी ववववि आरििाने बाधित ८८२२.७० चक.मी. िेत्राचे 
हस्ताींतरिीय ववकास हक्क प्रदान केलेले आहेत. सदरहू प्रकरिामध्ये ७/१२ 
उताऱ्यावरील नोंदीमध्ये केलेल्या खाडाखोडीबाबत महसलु ववर्भागाकडून 
कायावाही सरुु आहे. 
(२) सदर प्रकरिामध्ये सादर केलेल्या महसलु ववर्भागाकडील मालकी 
हक्काच्या प्राप्त कागदपत्राींच्या अनरु्ींगाने हस्ताींतरिीय ववकास हक्क प्रदान 
करण्यात आले असनू कल्याि डोंत्रबवली महानगरपामलकेतील सींबींधित 
अधिकारी/ कमाचारी याींना कारिे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली असनू 
पढुील कायावाही महानगरपामलकेचे स्तरावर सरुु आहे. 
(३) सदर प्रकरिाींमध्ये समाववष् असलेल्या नगर रचना सींचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील अधिकाऱ्याींची महाराषट्र नागरी सेवा (मशस्त व अवपल) तनयम, 
१९७९ मिील तनयम-८ खाली ववर्भागीय चककशी सरुु करण्याकरीता दोर्ारोपपत्र े
तयार करुन शासन मान्यतसेाठी सादर करण्याबाबत सींचालक, नगर रचना व 
मलु्यातनिाारि सींचालनालय, महाराषट्र राज्य, पिेु याींना कळववले आहे.  
(४) या प्रकरिामध्ये जबाबदार असलेल्या तत्कामलन आयकु्त, कल्याि 
डोंत्रबवली महानगरपामलका हे र्भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी 
असल्यामळेु त्याींची ववर्भागीय चककशी सरुु करण्यापवूी त्याींना कारिे दाखवा 
नो्ीस बजावण्याबाबत सामान्य प्रशासन ववर्भागास कळववले आहे. 
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     तसेच कल्याि-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी/ 
कमाचारी याींना कारिे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली असनू पढुील 
कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे येथील हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडले (एचएएम) योजनेतील शसांहगड-

पानशते रस्त्याच्या िामामध्ये गैरप्रिार सुरु असल्याबाबत 
  

(५९) *  १०८   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पिेु येधथल हायब्रीड ॲन्यइु्ी मॉडले (एचएएम) योजनेतील मसींहगड-
पानशते रस्त्याच्या कामामध्ये गरैप्रकार सरुु असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रचनी कामाींचा दजाा आणि गिुवत्ता-तनयोजन याववर्यी 
मा.मखु्य अमर्भयींता, सावाजतनक बाींिकाम प्रादेमशक ववर्भाग, पिेु याींना 
जा.क्र.७८२, हद. ०७/११/२०१९ आणि जा.क्र.११०७, हद. २७/१२/२०१९ रोजी वा 
त्या समुारास लेखी पत्रव्यवहार केला असता, त्याबाबत बठैका घेतल्या असता 
अद्याप कोितीही कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच े काम करीत असताींना मखु्य तनवेदनातील 
तनयोजनानसुार कामे न करता हठकहठकािी कीं त्रा्दाराच्या सोयीनसुार बदल 
करून मींजुरीमशवाय कामे सरुु असल्याचेही तनदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींधित प्रशासन ठेकेदाराच्या हहतासाठी काम करीत असताींना 
या प्रकरिाची चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढळून आले व 
तद्नसुार सींबींधित दोर्ीींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) नाही. 
(२) शहरी र्भागातील रस्त्याींची कामे प्रािान्याने करिेबाबत व कामाचा वेग 
वाढवविेबाबत कीं त्रा्दारास सचूना देऊन त्याप्रमािे कायावाही करण्यात आलेली 
आहे. तसेच ववतनदेशाप्रमािे कामाचा दजाा व गिुवत्ता राखण्यात येत आहे. 
(३) व (४) नाही. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
रत्नाधगरी जजल््यातील मुरुगिाडा-पांधरामाड-पाांीरा समुद्र ते शम-या या 

भागात टेरापॉड ि ग्रोयनचा धपू प्रनतबांधि बांधारा बाांधण्याबाबत 
  

(६०) *  ३०२   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (तळुजापरू), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूच), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी स्जल््यातील रत्नाधगरी शहरालगत असिाऱ्या मरुुगवाडा-
पींिरामाड-पाींढरा समदु्र त ेममऱ् या या र्भागात समुारे साडतेीन कक.मी. लाींबीचा 
्ेट्रापॉड व ग्रोयनचा िूप प्रततबींिक बींिारा बाींिण्याच्या अींदास्जत रुपये 
१८७.६७ को्ीच्या रक्कमसे शासनाने हदनाींक ६ माचा, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास प्रशासकीय मान्यता हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ्ेट्रापॉड व ग्रोयनचा िूपप्रततबींिक बींिारा बाींिण्याच्या 
कामास अद्यापही प्रत्यिात सरुुवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू कामास अद्यापही सरुुवात न होण्याची सवासािारि 
कारिे काय आहेत, सदरहू ्ेट्रापॉड व ग्रोयनचा िूपप्रततबींिक बींिारा 
बाींिण्याच्या कामास प्रत्यिात केव्हापासनू सरुुवात करण्यात येिार व हे काम 
केव्हापयतं पिूा करण्यात येिार आहे, 
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(४) असल्यास, त्यानसुार सदरहू ्ेट्रापॉड व ग्रोयनचा िूपप्रततबींिक बींिारा 
बाींिण्याबाबत शासनाने अद्यापपयतं कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) सदर कामासाठी मखु्य अमर्भयींता, सा. बा. प्रादेमशक ववर्भाग मुींबई 
याींच्या अध्यितखेाली हद.२६/०४/२०१९ रोजी सकुािू सममती गठीत करण्यात 
आल्यानसुार Terms Of Referance (TOR) ला मींजुरी हद.११/०६/२०१९ 
रोजी देण्यात आली. सल्लागार नेमिूकीची प्रथम तनववदा हद.१३/०६/२०१९ 
रोजी प्रमसध्द करण्यात आली. परींत ुतनवीदेस प्रततसाद न ममळाल्याने पनुचच: 
तनववदा हद.१६/०७/२०१९ रोजी प्रमसध्द करण्यात आली. प्राप्त न्यनुतम तनववदा 
हद.१३/०१/२०२० रोजी मींजुर करण्यात आली असनू सदर सल्लागारास 
कायाारींर्भ आदेश देण्यात आले आहेत. सदर कामासाठी D.P.R./सागरी ककनारा 
िेत्र (CRZ) व इतर ववर्भागाकडून ववववि आवचयक परवानग्या प्राप्त 
झाल्यानींतर काम सरुु करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

िल्याण डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाशलिेमध्ये समाविष्ट्ट  
िेलेल्या २७ गािाांमध्ये पाणी टांचाई असल्याबाबत 

(६१) *  १०२४   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), अडॅ.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच) :   सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कल्याि डोंत्रबवली (स्ज.ठािे) महानगरपामलकेमध्ये समाववष् केलेल्या २७ 
गावाींमिे पािी ी्ंचाई तनमााि झाली असनू वेळोवेळी याबाबत बठैका 
घेऊनसदु्धा वपण्याचा पाण्यापासनू गावाींना वींधचत राहावे लागत असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यानच्या कालाविीमध्ये तनदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, २७ गावातील रहहवाचयाींना सरुळीत पािी परुवठा करण्याबाबत 
स्थातनक लोकप्रतततनिी व स्थातनक प्रशासनाने शासनाकड ेमागिी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीअींती 
काय तनदशनाास आले तद्नसुार २७ गावातील रहहवाचयाींना सरुळीत व परेुसा 
पािी परुवठा होण्याच्या दृष्ीने कोिती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) • कल्याि-डोंत्रबवली महानगरपामलकेतील 
समाववष् २७ गावाींसाठी एकूि ५५ द.ल.ली. पाण्याची आवचयकता असनू 
सद्या महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळामार्ा त ५० द.ल.ली. इतका 
पािीपरुवठा करण्यात येतो. 
• यापवुी २७ गावाींमध्ये योग्य त्या नळजोडण्या नसल्याने सवात्र समप्रमािात 
पािीपरुवठा करण्यासाठी अडचिी येत होत्या.  
• तत्कालीन मा.पालकमींत्री याींचेकड ेहद.०२.०८.२०१७ रोजी झालले्या बठैकीतील 
तनिायानसुार २७ गावातील काही र्भागात १५० मी.मी. व्यासाच्या ३ नवीन 
नळजोडण्या सरुु करण्यात आलेल्या आहेत, उपलब्ि असलेल्या ४३ 
नळजोडण्याींपकैी १६ नळजोडण्याींचा आकार वाढववण्यात आलेला आहे. ४ 
नवीन नळजोडण्या घेण्यात आल्या असनू ५ नळजोडण्या स्थलाींतरीत 
करण्यात आलेल्या आहेत. यामळेु सद्यस्स्थतीत २७ गावाींच्या पािी 
परुवठ्यात सिुारिा झालेली आहे. 
• २७ गावातील पािीपरुवठा सरुळीत करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिी 
तसेच रहहवाचयाींकडून महानगरपामलका तसेच शासनाकड े मागिी करण्यात 
आली, ही वस्तसु्स्थती आहे. 
• कें द्र शासन परुस्कृत अमतृ योजनेअींतगात २७ गावाींसाठी रू.१८०.८१ को्ी 
ककींमतीची पािी परुवठा योजना मींजूर करण्यात आलेली आहे. 
• सदर योजनेमध्ये २१ कक.मी. उध्वावाहहनी, १७ कक.मी. लाींबीची 
गरुूत्ववाहहनी, २८ जलकुीं र्भ व २२३ कक.मी. ववतरि व्यवस्थचेा प्रामखु्याने 
समावेश आहे. 
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• सदर प्रकल्पाच्या कामास हद. १८.०९.२०१९ रोजी सरुूवात करण्यात आली 
असनू, त े२ वर्ाात पिूा करण्याचे महानगरपामलकेचे तनयोजन आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे िेळणेश्िर, साखरी आगर, िोंडिारूळ, बुधल, अांजनिेल, तिसाळ 

(ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) आदी गािाांत लाटाांच्या  
पाण्याने होत असलेले निुसान 

  

(६२) *  २०२८   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रत्नाधगरी स्जल््यातील मकजे वेळिेचवर, साखरी आगर, कोंडकारुळ, 
बिुल, अींजनवेल, तवसाळ (ता.गहुागर) आदी गावाींत गत ३ वर्ांपासनू 
वारींवार ला्ाींचे पािी लोकवस्तीत मशरल्याने घरे व नारळी पोर्ळीच्या बागाींच े
मोठे नकुसान झाले तसेच येथील रहहवाशाींच्या स्जववतास िोका तनमााि झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जयगड (ता.स्ज.रत्नाधगरी) येथील स्जींदाल कीं पनीने बाींिलले्या 
ब्रेकवॉ्र वॉलमळेु ला्ाींची उींची वाढली असनू त्यामळेु पािी लोकवस्तीत 
मशरत े असे स्थातनक ग्रामस्थाींचे म्हििे असनू याबाबत स्थातनक 
लोकप्रतततनिी याींनी हदनाींक १२ जुल,ै २०१७ तसेच हदनाींक १६ जुल,ै २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड ेपत्रव्यवहार करून चककशीची मागिी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कें द्रीय जल आणि ववद्यतु अनसुींिान कें द्र, 
खडकवासला, पिेु याींचेमार्ा त अभ्यास होवनू त्याींनी हदनाींक ८ गगस््, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास हदलेल्या अहवालात बे्रकवॉ्र वॉलमळेुच ला्ाींची उींची 
वाढून पािी लोकवस्तीमध्ये जात असल्याचा तनषकर्ा काढला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर अहवालानींतर सदर कीं पनीववरोिात व याकड े
जािीवपवूाक दलुाि करिाऱ्या अधिकाऱ्याींवर शासनाकडून कोिती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
(२) होय.  
(३) कें द्रीय जल आणि ववद्यतु अनसुींिान कें द्र (CWPRS), खडकवासला, 
पिेु याींच्या हद.८.८.२०१८ च्या अहवालानसुार १३ त े १७ जुल,ै २०१८ च्या 
कालाविीत लोकवस्तीत मशरलेले पािी हे बे्रकवॉ्र वॉलमळेुच मशरले आहे, 
याचा सखोल अभ्यास करण्याच्या दृष्ीने जे.एस.डब्ल्य.ु जयगड याींचेकडून 
अधिकची माहहती आवचयक आहे.  तद्नसुार व्यवस्थापक,जे.एस.डब्ल्य.ु 
जयगड याींचेकडून प्राप्त माहहती  कें द्रीय जल आणि ववद्यतु अनसुींिान कें द्र 
(CWPRS), खडकवासला, पिेु याींना पाठववण्यात आली आहे.  
(४) व (५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

मौजे घोडबांदर (जज.ठाणे) येथे सेव्हन इलेव्हन िन्स्रक्शन िां पनीच्या 
माध्यमातून उभारण्यात येत असलेला अपना घर प्रिल्प 

(६३) *  ४६८२   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), 
श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय महसलू मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मकजे घोडबींदर (स्ज.ठािे) येथे सवे्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कीं पनीच्या 
माध्यमातनू उर्भारण्यात येत असलेल्या अपना घर प्रकल्पामध्ये सदर कीं पनीस 
महसलू ववर्भागाने ७९ को्ी ४२ लाख रुपयाींचा दींड ठोठावला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी पयाावरि ववर्भागाची परवानगी घेण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाला दींड र्भरेपयतं स्थधगतीची नो्ीस हदली 
असताना बाींिकाम सरुु करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चककशी करण्यात आली आहे काय, चककशीनसूार 
कोिती कायावाही केली करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) मकजे घोडबींदर येथील 
स.नीं.२५/२, १११/१/१, १/२, ११२/१ या जागेवर मातीचा अनधिकृत र्भराव तसेच 
दगडाचा साठा केल्याबाबत तहमसलदार, ठािे याींनी सेव्हन इलेव्हन या 
बाींिकाम कीं पनीस रु.७९,४२,४२,८००/- इतक्या दींडात्मक रक्कमचेे आदेश 
हद.३०/९/२०१६ रोजी पारीत केले होत.े सदर आदेशाववरुध्द सींबींधित कीं पनीने 
उपववर्भागीय अधिकारी, ठािे याींच्याकड े अवपल दाखल केल े असता 
उपववर्भागीय अधिकारी, ठािे याींनी त्याींच्या हद.४/१०/२०१७ रोजीच्या 
आदेशान्वये तहमसलदार, ठािे याींचे हद.३०/९/२०१६ रोजीचे आदेश रद्द करिेत 
आले असनू या प्रकरिामध्ये तहमसलदार, ठािे याींना रे्रचककशी करण्याचे 
आदेश देिेत आले आहेत. याबाबत तहमसलदार, ठािे (सध्या अपर 
तहमसलदार, मीरा-र्भाईंदर) याींचे स्तरावर प्रकरिामध्ये नो्ीस देवनू सनुाविी 
हद.१३/०३/२०२० रोजी तनस्चचत केली आहे.   
     सदर प्रकल्पाच्या १६४३४.९९ चक.मी. िते्राकरीता ममरा-र्भाईंदर 
महानगरपामलकेने बाींिकाम परवानगी हदलेली असनू एकूि बाींिकाम िेत्र 
२०,००० चक.मी.च्या मयाादेत असल्याने सदर प्रकल्पास शासन िोरिानसुार 
पयाावरि ववर्भागाच्या परवानगीची आवचयकता नसल्याचे ममरा-र्भाईंदर 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
     सदर प्रकल्पाला दींड र्भरेपयतं स्थधगतीची नो्ीस हदली असल्याची बाब 
तनदशानास आली नाही.  
(५) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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लातूर शहरातील व्यापारी ि उद्योजिाांनी िोट्यिधी रुपयाांचा 

महानगरपाशलिेचा िर थिविल्याबाबत 
  

(६४) *  ७७६   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू शहरातील व्यापारी व उद्योजकाींकड े को्यविी रुपयाींचा कर 
थककत असनू मदुत देवनूही कराचा र्भरिा केलेला नसल्याने सदर प्रकरिी 
कायद्यानसुार कारवाई केली जािार असनू उक्त प्रकरिी हदनाींक २६ डडसेंबर, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास बठैक घेऊन तनिाय घेतला जाईल अशी माहहती 
आयकु्त, लातरू महानगरपामलका याींनी माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर व्यापारी व उद्योजकाींकड े ८० को्ी रुपयाींची कराची 
थकबाकी असल्याने तथेील प्रशासनावर मोठया प्रमािात आधथाक ताि पडत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरिाची चककशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले त्यानसुार शासनाने पढेु कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) मालमत्ता कर वसलुीबाबत लातरू येथील 
एमआयडीसी व एपीएमसी मिील उद्योजक/व्यापारी याींची सींयकु्त बठैक 
आयकु्त, लातरू शहर महानगरपामलका याींनी हदनाींक १८.१२.२०१९ रोजी घेतली 
आहे, हे खरे आहे. 
(२) सींबींधित व्यापारी/उद्योजकाींकड ेमहानगरपामलकेची मालमत्ता कराची रुपये 
८०.२८ को्ी इतकी थकबाकी असल्याच ेमहानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) • आयकु्त, लातरू शहर महानगरपामलका याींनी एमआयडीसी व एपीएमसी 
मिील व्यापारी/ उद्योजकाींच्या बठैका घेऊनही सींबींधिताींनी मालमत्ता कर 
र्भरण्यास सकारात्मक प्रततसाद हदलेला नाही. 
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• त्यामळेु सींबींधित व्यापारी व उद्योजकाींवर महाराषट्र महानगरपामलका 
अधितनयमातील तरतदुीनसुार आवचयक कारवाई प्रस्ताववत असल्याचे लातरू 
शहर महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
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