
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ०२ माचच, २०२१ / माघ ४, १९४२ ( 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 - ४७ 
------------------------------------- 

  
बेस्ट उपक्रमाची वििासिाांिड ेअसलेली थिबािी िसूल िरण्याबाबत 

  

(१) *  २०९८१   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती माधुरी ममसाळ 
(पिचती), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
श्री.सनुील राणे (बोरीिली) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आर्थिक तोट्यात असलले्या बेस्् उपक्रमाची विकासकाींकड ेएकूण ३२० को्ी 
रुपयाींची थकबाकी असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदर्िनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थकबाकी िसलू करण्याकड ेबसे्् उपक्रमाचे मागील १२ त े१३ िर्ि 
दलुिक्ष झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इतकी िर्ि होऊनही सदरहू थकबाकी िसलु न करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
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(४) असल्यास, सदर थकबाकी िसलु करून बसे््ला आर्थिक तोट्यातनू बाहेर 
काढण्याकरीता र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे :  (१) बेस्् उपक्रमाची विकासकाींकड ेएकूण रु. १६०.०९ को्ी 
इतकी थकबाकी असल्याचे बेस्् प्रर्ासनामार्ि त कळविण्यात आल ेआहे. 
(२) बेस्् उपक्रमामार्ि त विकासकाींकडून आतापयतं रु. ५२९.६८ को्ी इतकी 
रक्कम िसलु करण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) सदर प्रकरणी िधैाननक परिानग्या ममळिण्याकररता झालेल्या 
उर्ीरामळेु कामाच्या पतूितकेरीता विलींब झाला आहे. त्यामळेु व्याजदराच्या 
अनरु्ींगाने येणे असणाऱ्या रकमाींबाबत ि मखु्यत: दींडाच्या रकमाींबाबत 
विकासकाींचे बेस्् उपक्रमार्ी मतभेद आहेत.  
     तथावप सदर िसलुी करण्यासाठी करारातील अ्ी ि र्तींनसुार 
सामोपचाराने/लिादामार्ि त प्रकरणे ननकाली काढण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येत 
असल्याचे बसे्् प्रर्ासनामार्ि त कळविण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

महागाांि त ेफुलसािांगी (जज.यितमाळ) रस्त्याच ेिाम  
ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

(२) *२३०५२  श्री.मदन येरािार (यितमाळ) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कें द्रीय रस्त ेविकास ननधीमधून महागाींि त ेरु्लसािींगी (जज.यितमाळ) या 
राज्य महामागि क्र. ५१ िर १४ कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याचे काम मींजुर करुन 
त्यासाठी २९ को्ी ८२ लाख ६८ हजार ३८६ रुपये इतका ननधी प्राप्त झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे रुीं दीकरण ि डाींबरीकरण केल्यानींतर या रस्त्याचे 
रोड ्ॉप लेिल ि पलुाचे ्ॉप लेिलमध्ये ३ त े४ रु््ाच ेअींतर असनू सदर बाब 
ताींत्रिकदृष्या १०० ् क्के चकुीची झाल्याचे ननदर्िनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदर रस्त्याींचे रुीं दीकरणाचे काम करताना बाींधकाम साहहत्याच े
थरािर-थर न ्ाकता ०.६५ मम्र खोलीमध्ये एकदाच ्ाकल े असनू 
बाींधकामाच्या मापदींडानसुार त्याचे काम केल ेनसल्यामळेु सदर रस्ता ननकृष् 
दजािचा झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, सदर रस्त्यािरील रु्लसािींगी गािामध्ये चौपदरी रस्ता तयार 
करण्यात आलेला असनू त्यामध्ये लाईन लेिल नसल्याने सदर रस्ता तीन 
महहन्यातच क्षनतग्रस्त झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आल ेआहे ि तदनसुार र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अींर्त: खरे आहे. हे काम कें द्रीय मागि ननधी 
अींतगित  अथिसींकल्पात समाविष् झाल्यापासनू, या कामािर हद.०९.०२.२०२१ 
पयतं रु. १७.७८ को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला आहे. या कामाची ननविदा ककींमत 
रु.२९,८२,६८,३८६/- आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
     सदर कामामध्ये ११ स्लॅब ड्रने ि १ लहान पलु एिढे Structure बाींधुन 
झालेले आहेत. सदरील Structure ची बाींधणी करण्याआधी रस्त्याच्या Existing 
level घेण्यात आलेल्या आहेत. तसेच खोदकामानींतर पणुि खोली ि रस्त्यािर 
प्रस्तावित असलेल्या िेगिगेळया थराींचा विचार करुन Slab Top level 
ठरविण्यात आलेली आहे. सदयजस्थतीला जरी RTL ि STL मध्ये काहीर्ी 
तर्ाित हदसत असेल, ती Approaches िरील Treatment चे काम पणुि 
झाल्यािर हदसणार नाही. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
     अधीक्षक अमभयींता, दक्षता ि गणु ननयींिण मींडळ, अमरािती याींनी 
रस्त्याच्या गणुित्तबेाबत तपासणी केली असनू, ननररक्षण अहिाल (OM) 
ननगिममत केल े आहेत. सदर ननररक्षण अहिालातील काही मदुयाींची पतुिता 
करण्यात आली असनू, उििररत मदुयाींच्या पतुितबेाबत कायििाही करण्यात येत 
आहे. 
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(५) ि (६) प्रश्न उद् ाित नाही. 
----------------- 

 

आणी (जज.यितमाळ) नगरपररषदेमध्ये मान्सूनपूिच  
िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(३) *  २३१५८   डॉ.सांदीप धुिे (अणी) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आणी (जज.यितमाळ) नगरपररर्देमध्ये बाींधकाम अमभयींता आणण कीं िा्दार 
याींनी सींगनमत करून मान्सनू पिूि कामात लाखो रुपयाींचा गरैव्यिहार केल्याची 
तक्रार नगरसेिक श्री.लक्ष्मण पठाड े याींनी जजल्हार्धकारी याींना हदलेल्या 
ननिेदनातनू केली असनू सदर मान्सनू पिूि कामाची चौकर्ी जजल्हा प्रर्ासनाने 
स्थळ पाहणी करून करण्याची मागणी नगरसेिक श्री.पठाड ेयाींनी केली आहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपररर्देच्या मालकीची जागा नसताींना बनाि् प्रमाणपि 
देऊन अींदाजपिक तयार करून त्या कामाला ताींत्रिक मान्यता देण्यात आल्याने 
तत्कालीन मखु्यार्धकारी आणण अमभयींता याींनी र्ासनाची र्सिणूक केल्याचा 
आरोप देखील त्या ननिेदनातनू करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मान्सनू पिूि कामाकररता अींदाजपिकामधे दर्ििण्यात आलले्या 
नाल े ि नाल्या यामध्ये क्र.१-३१ पयतं नोंद करण्यात आली आहे परींत ु
अींदाजपिकात दर्िविण्यात आलले्या १,२,३,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२१,२४ 
आणण २५ या हठकाणी नगरपररर्द आणण ले आउ् मालक याींनी पक्क्या नालीच े
बाींधकाम केलेले नाही तरीदेखील त्या १४ हठकाणी नाली बाींधकाम दाखविण्यात 
आल े असनू मान्सनूपिूि कामाचे अींदाजपिक तयार करीत असताींना 
नगरपररर्देजिळ स्िमालकीचे डजम्पींग याडि नसताींना बनाि् प्रमाणपि 
अींदाजपिकाला जोडण्यात आल ेआहेत , हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आणी नगरपररर्देने मान्सनू पिूि कामाची ननविदा माहे मे-जून 
मध्ये काढण्याऐिजी हदनाींक १० सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये काढली त्यामळेु या कामात 
मोठ्या प्रमाणात गरैव्यिहार झाल्याचे ननदर्िनास आल ेअसल्याने या कामाची 
िररषठ पातळीिर चौकर्ी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल,े चौकर्ीनसूार गरैव्यिहाराप्रकरणी सींबींर्धताींिर कोणती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरच्या हदनाींक ३/१२/२०१९ रोजीच्या तक्रार स्िरुपातील ननिेदनामध्ये, 
मान्सनू पिूि तयारी करण्याच्या अनरु्ींगाने ननविदा काढण्यात आली, अींदाजपिक 
तयार करताींना दाखविलेले कामाचे स्थळ ि प्रत्यक्ष काम केलेले स्थळ यामध्ये 
तर्ाित हदसनू येत,े नगरपररर्देकड े स्िमालकीची डींवप ींगयाडि नसताना खो्े 
प्रमाणपि जोडल,े अर्ा बाबीीं नमदू करुन सींपणूि प्रकरणाची चौकर्ी करण्याची 
विनींती केली आहे.  
(३), (४) ि (५) • यासींदभाित जजल्हार्धकारी, यितमाळ कायािलयाने हदनाींक 
२७/११/२०२० रोजीच्या पिान्िये, तहमसलदार आणी याींना चौकर्ी करुन चौकर्ी 
अहिाल सादर करण्याचे कळविल ेहोत.े   
• तहमसलदार आणी याींनी या प्रकरणी सींबींर्धताींचे म्हणणे केिळ नोंदिनू हदनाींक 
१२/०२/२०२१ रोजीच्या पिान्िये, जजल्हार्धकारी, यितमाळ याींना, चौकर्ी ताींत्रिक 
स्िरुपाची असल्याने सींबींर्धत ताींत्रिक ज्ञान असलेल्या अर्धकाऱ्याकड ेचौकर्ी 
सोपविण्याचे सरू्चत केल ेहोत.े 
• जजल्हार्धकारी, यितमाळ याींनी, तहमसलदार आणी याींना ताींत्रिक सल्लागाराची 
मदत घेऊन तातडीने त्याींनीच चौकर्ी पणूि करािी ि अहिाल सादर करािा, अस े
हदनाींक २२/०२/२०२१ रोजीच्या पिान्िये ननदेर् हदल ेआहेत. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
नागपूर शहरातील भूखांडधारिाांच ेभूखांड ननयममतीिरणासाठीच ेअनेि 

अजच नागपूर सुधार प्रन्यासिड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४) *  २१४२२   श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षिण) :   सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू सधुार प्रन्यासकड े नागपरू र्हरातील भखूींडधारकाींच े भखूींड 
ननयममतीकरणासाठीचे अनेक अजि गत ४ िर्ांपासनू प्रलींत्रबत असल्याची बाब 
हदनाींक २० जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्या समुारास ननदर्िनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने नागपरू र्हरातील भखूींडधारकाींचे भखूींड ननयममतीकरणासाठीचे अजि 
तातडीने ननकाली काढण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, 
तसेच भखूींड ननयममतीकरणास विलींब करणाऱ्या नागपरू सधुार प्रन्यासमधील 
अर्धकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२) ि (३) र्ासनाच्या हदनाींक २७/०८/२०१९ च्या 
अर्धसचूनेनसुार, गुींठेिारी अर्धननयमानसुार प्रकरणे हाताळण्यासाठी, नागपरू 
महानगरपामलका प्रार्धकरण घोर्ीत करण्यात आलेले आहे. 
     तत्पिूी, गुींठेिारी अर्धननयमानसुार, ही जबाबदारी नागपरू सधुार 
प्रन्यासची होती. त्यानसुार, नागपरू सधुार प्रन्यासकड ेप्राप्त एकूण १,९९,०६९ 
प्रकरणापकैी १,११,६५४ इतक्या प्रकरणात कायििाही पणूि झालेली असनू, ३७५४१ 
इतकी प्रकरणे नाकारण्यात आलेली आहेत. ऑगस््, २०१९ अखेर 
उििररत  प्रलींत्रबत प्रकरणे हदनाींक २७/०८/२०१९ च्या अर्धसचूनेनसुार नागपरू 
महानगरपामलकेकड ेपाठविण्यासाठी तयार होती. 
       त्यानसुार, नागपरू सधुार प्रन्यासकडून प्रलींत्रबत प्रकरणापकैी आतापयतं 
नागपरू मनपाच्या मागणीनसुार ५८६५ धाररका मनपाकड ेपाठविल्या असल्याचे 
नासपु्रने कळविले आहे.        
        यापकैी २४२५ भखूींडाींना ननयममतीकरणाचे मागणी पिक देण्यात आल े
असनू, सींबींधीत धारकाकडून मागणी पणूि झाल्यानींतर, ननयममतीकरणाची 
कायििाही करण्यात येणार असल्याच,े नागपरू मनपाकडून कळविले आहे. 
        भखूींड ननयममतीकरण अजि प्रलींत्रबत राहण्यासाठी मखु्यत्िे खालील 
कारणे आहेत. :- १) अमभन्यास मींजूर/ननयममत नसणे २) भखूींडाचे आरक्षण ३) 
न्यायप्रविषठ प्रकरणे ४) मालकी हक्काचा िाद ५) भखूींड मौक्यािर उपलब्ध 
नसणे ६) भखूींडािर अजिदाराचा ताबा नसणे ७) एकाच भखूींडाकररता एकापेक्षा 
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जास्त अजि येणे ८) अजिदाराकडून भखूींडाच्या ननयममतीकरणासाठी आिश्यक 
कागदपिाींची पतूिता न करणे ९) ननयममतीकरण र्लु्काचा भरणा न करणे इ. 
उपरोक्त िस्तजुस्थती पहाता, नागपरू सधुार प्रन्यासच्या अर्धकारी / कमिचारी 
याींचेविरुध्द कारिाई करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

िडाळा (मुांबई) येथील सांक्रमण मशबबरात रहहिाशाांना  
येत असलेल्या अडचणीांबाबत 

  

(५) *  २२५०५   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील कस्तरुबा रुग्णालयात काम करणाऱ्या कमिचाऱ्याींची िसाहत 
धोकादायक झाली असल्याने सन २०१६ मध्ये ररकामी करून त्यामध्ये राहणाऱ्या 
कमिचाऱ्याींना िडाळा येथील सींक्रमण मर्त्रबरात तात्परुत्या स्िरूपात राहण्याची 
व्यिस्था केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींक्रमण मर्त्रबरात येत असलेल्या अडचणीींसींदभाित 
कमिचाऱ्याींनी िारींिार तक्रारी करून देखील त्याींना न्याय ममळत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आल ेआहे ि तदनसुार कमिचाऱ्याींच्या िसाहतीची लिकरात लिकर 
दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच सींक्रमण मर्बीरातील कमिचाऱ्याींच्या तक्रारी 
सोडविण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) कस्तरुबा रुग्णालयातील कामगाराींच्या िसाहतीतील 
इमारत क्रमाींक ५५ ि ६०/बी अनकु्रमे सन २०१५ ि सन २०१८ मध्ये ररक्त करुन, 
सदर इमारतीतील कमिचाऱ्याींची राहण्याची व्यिस्था ॲन््ॉप हहल िडाळा ि 
मानखुदि येथ ेकरण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) कस्तरुबा रुग्णालयातील धोकादायक इमारत क्रमाींक ५५ ि ६० बी सन २०१५ 
ि सन २०१८ मध्ये बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ि त ननषकामसत करण्यात 
आल्या असनू, सदर इमारतीींच्या जागेिर निीन इमारत बाींधण्याच े काम 
महानगरपामलकेमार्ि त सरुु आहे.  
      तसेच, सदर सींक्रमण मर्त्रबराच्या दैनींहदन सार्सर्ाईकररता सर्ाई 
कामगार उपलब्ध करुन देण्यात येतात. तसेच, साींडपाणी, मलनन:सारण, जमा 
कचऱ्याबाबतच्या तक्रारीींच े ननराकरण करण्यात येत असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळविल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मभडिेाडा (पुणे) येथील मुलीांच्या पहहल्या ऐनतहामसि  
शाळेची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(६) *  २२२८९   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) मभडिेाडा ,बधुिारपेठ (पणेु) या दमुजली िाड्यात हदनाींक १ जानेिारी,१८४८ 
रोजी िा त्या समुारास भारतातील पहहली स्िी मर्क्षणाची महूुतिमेढ रोिण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जस्ियाींच्या जीिनात ज्ञानाचा प्रकार् परेणाऱ्या ि जस्ियाींसाठी 
मर्क्षणाची दारे खुली करणाऱ्या सावििीबाई रु्ले याींनी ज्या मभडिेाड्यात मलुीींची 
पहहली र्ाळा सरुू केली ती ऐनतहामसक िास्त ूर्ासनाने ताब्यात घेिनू राषरीय 
स्मारक करण्याचा ठराि हदनाींक २१/०२/२००६ रोजी पणेु महानगरपामलकेने केला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पणेु महानगरपामलकेने हदनाींक ०५/०६/२००८ रोजी 
िा त्या समुारास भसुींपादनाचा प्रस्ताि मा. जजल्हार्धकारी, पणेु याींचेकड ेपाठविला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, भसूींपादनाची कायििाही पणूि करण्याकररता मा. उच्च न्यायालयात 
प्रलींत्रबत असलेली यार्चका तात्काळ ननकाली काढण्याच्यादृष्ीने र्ासनाने 
अदयापपयतं आपली बाजू माींडण्यासाठी तज्ज्ञ िककलाींची नेमणूकच केली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी नागपरू विभागाच्या मर्क्षक जनप्रनतननधीींनी 
र्ासनास हद. १७/१२/२०२० आणण हदनाींक ०३/०१/२०२१ रोजी िा त्यापिूी 
अनेकिेळा ननिेदन ेहदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार सदर 
प्रकरणी कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे,नसल्यास विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) •  या प्रकरणी पणेु महानगरपामलकेने हदनाींक ०५.०६.२००८ रोजी 
भ-ूसींपादनाचा प्रस्ताि जजल्हार्धकारी, पणेु याींचेकड े पाठविला आहे.  तथावप, 
सदर िास्ततुील भाडकेरू / मालक याींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् 
यार्चका  क्र.३०९०/२०१० ि ३५१९/२०१० दाखल केलेले असनू या प्रकरणात 
मा.उच्च न्यायालयाने हदलले्या आदेर्ामळेु भ-ूसींपादनाची कायििाही स्थर्गत 
करण्यात आली आहे.     
•    मा.उच्च न्यायालयातील प्रलींत्रबत असलेली प्रकरणे लिकरात लिकर 
ननकाली होण्याच्या दृष्ीकोनातनू राज्य र्ासनाची बाज ूमाींडण्यासाठी राज्याच्या 
विर्ध ि न्याय विभागामार्ि त हद.२९.०७.२०२० च्या पिान्िये महाअर्धिक्ता, 
मा.उच्च न्यायालय याींना सचूना देण्यात आलले्या आहेत.     
(५)  या प्रकरणी र्ासनाकड ेिेळोिेळी विविध स्तरािरून ननिेदने प्राप्त झालेली 
असनू, सन २०२० च्या अथिसींकल्पीय अर्धिरे्नामध्ये विर्रे् उल्लेखाव्दारे सचूना 
उपजस्थत करण्यात आली होती.  त्या सींदभाित सन्माननीय जनप्रनतननधीींना 
प्रकरणाची िस्तजुस्थती हद.०१.१२.२०२० च्या पिान्िये अिगत करण्यात आलेली 
आहे.     
(६) •   या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात रर् यार्चका दाखल केलेले 
भाडकेरू/मालक याींच्यासोबत चचाि करून सिि मान्य तोडगा काढण्याच्या दृष्ीन े
जजल्हार्धकारी, पणेु तसेच पणेु महानगरपामलका, सींचालक, परुातत्ि विभाग 
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याींचेकडून एकत्रितपणे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.  
•    मभडिेाडा ही ऐनतहामसक िास्त ूताब्यात घेिनू राषरीय दजािचे स्मारक 
करण्याबाबत योग्य ती कायििाही करण्यासाठी जजल्हार्धकारी, पणेु, पणेु 
महानगरपामलका, तसेच र्ासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.  
•    भ-ूसींपादनाची कायििाही पणूि होिनू सदर िास्त ु ताब्यात आल्यािर 
र्ासनाच्या साींस्कृनतक कायि विभागाकडून तथेे राषरीय दजािचे स्मारक 
उभारण्यात येणार आहे.   
 
                         ----------------- 
  

जोगेश्िरी (मुांबई) येथील पादचारी पुलाच्या िामाबाबत 
  

(७) *  २३७७७   श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  जोगेश्िरी (मुींबई) रेल्ि ेस्थानक पररसरातील रेल्िे र्ा्क येथे पादचारी पलु 
बाींधून सदरहू पादचारी पलू जोगेश्िरी पिेूला इस्माईल यसुरु् महाविदयालय 
पयतं तर जोगेश्िरी पजश्चमलेा मलकाम बाग पयतं बाींधण्याचे प्रस्तावित होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पादचारी पलुाच्या बाींधकामाबाबत रेल्िेच्या हद्दीतील 
पलुाच ेबाींधकाम ि जोगेश्िरी पिेूकडील इस्माईल यसुरु् महाविदयालया पयतंच्या 
पलुाच ेबाींधकाम पणूि झाल ेअसनू ईस्माईल यसुरु् महाविदयालयाकडील पलुाच्या 
बाजुस स्ियींचमलत पायऱ्या बसविण्याचे काम अदयाप प्रलींत्रबत असनू सदरहू 
काम ककती कालािधीत पणूि करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू पादचारी पलू हा जोगेश्िरी पजश्चमलेा मलकाम बाग पयतं 
करण्याचे प्रस्तावित असताना तो केिळ जोगेश्िरी बस डपेोपयतं बाींधण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, सदरह पादचारी पलू हा मलकाम बाग पयतं न बाींधण्याची 
कारणे काय आहेत ि प्रस्तावित केल्यानसुार सदरहू पादचारी पलू मलकाम 
बागपयतं बाींधण्यात येणार आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदरहू पादचारी पलुाचे काम हे गत ९ िर्ांपासनू प्रलींत्रबत 
असल्याने या प्रकल्पाच्या ककींमतीत सातत्याने िाढ झाल्याने र्ासनाचे नकुसान 
होत असनू सदर विलींबास जबाबदार असणारे दोर्ी अर्धकारी ि कीं िा्दार 
याींचेिर र्ासन कोणती कारिाई करणार असनू ककती कालािधीत करणार आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे.   
(२) जोगेश्िरी पिेूकडील इस्माईल यसुरु् महाविदयालय पयतंच्या पलुाच े
बाींधकाम पणूि झाल ेअसनू, त्याहठकाणी स्ियींचमलत पायऱ्या बसविण्याचे काम 
प्रगतीपथािर आहे.  
      सदर काम माहे एवप्रल २०२१ पयित पणूि होणे अपके्षक्षत असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) जोगेश्िरी पजश्चमेकडील एस.व्ही. रोडिरील मलकाम बाग लगतच्या 
रस्त्याच्या रुीं दीकरणाचे काम प्रलींत्रबत असल्याने जजना उतरिणे र्क्य होत नाही. 
त्यामळेु सदर पादचारी पलू बस डपेो समोरील रस्त्याच्या पदपथािर उतरविण्यात 
येत आहे. 
(५) ि (६) सदर कामाचा कायािदेर् बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ि त माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये देण्यात आला होता.  
     तथावप भमूमगत सेिा, विदयतु िाहहन्या, अरुीं द रस्ता, बाींधकाम े
स्थलाींतरीत करणे, कोरोना प्रादभुािि इत्यादी कारणाींमळेु सदर प्रकल्पाच्या 
कामास विलींब झाला असला तरी सदर प्रकल्पाच्या ककींमतीत कोणतीही िाढ 
झालेली नाही अस ेबहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळविल ेआहे.  

 
 

----------------- 
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मुांबईतल्या म्हाडाच्या ५६ िसाहतीमधील रहहिाशाांना म्हाडाने  

२० िषाचपासूनच ेथिीत िाढीि सेिा शुल्ि भरण्याच्या  
पाठविलेल्या नोटीसाांबाबत 

  

(८) *  २०४१८   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप 
पजश्चम), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) : सन्माननीय 
गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतल्या म्हाडाच्या ५६ िसाहतीमधील रहहिार्ाींना म्हाडाने           
२० िर्ािपासनूच ेथकीत िाढीि सेिा र्लु्क भरण्याच्या नो्ीसा पाठविल्यानींतर 
उक्त िाढीि र्लु्कात सिलत ममळािी अर्ी मागणी िसाहतीमधील रहहिार्ाींनी 
िारींिार ननिेदने देऊन र्ासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने बहृन्मुींबईमधील म्हाडाच्या            
५६ िसाहतीमधील गहृननमािण सींस्थाींकडील थकीत सेिार्लु्कासींदभाित तत्कालीन 
मा.मींिी (गहृननमािण) याींच्या अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या सममतीने केलेल्या 
मर्र्ारर्ीींनसुार कोणता ननणिय घेण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, िाढीि सेिा र्लु्काबाबत सन २००३ मध्ये स्थर्गती हदलेली 
असताींनाही म्हाडाने १९९८ पासनूचे सेिार्लु्क थकबाकीसह भरण्याच्या नो्ीसा 
म्हाडाच्या ५६ िसाहतीमधील रहहिार्ाींना विर्रे्तः नेहरू नगर, ह्ळकनगर, 
सहकार नगर, अ्यदुयनगर, काळाचौकी येथील रहहिार्ाींना देऊन थकबाकी 
भरण्याचे आदेर् हदल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, म्हाडा िसाहतीतील रहहिार्ाींच्या अनतररक्त िाढीि र्लु्काच्या 
तक्रारीची दखल घेऊन सममतीने सचुविलेल्या अभय योजनेच्या 
अींमलबजािणीबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) तत्कालीन मा. मींिी (गहृननमािण) याींचे अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या सममतीने 
केलेल्या मर्र्ारर्ीींनसुार प्रस्ताि र्ासनाच्या विचाराधीन असनू अदयाप अींनतम 
ननणिय घेतलेला नाही. 



13 

(३) हे खरे आहे. 
         सन २०१८ मध्ये सधुारीत सेिा र्लु्क िसलुीबाबत नो्ीसा जारी 
करण्यात आल्या होत्या. 
(४) ि (५) सदरहू विर्याबाबत मा. मखु्यमींिी महोदयाींचे अध्यक्षतखेाली 
हद.१६/१२/२०२० रोजी आयोजजत करण्यात आलले्या बठैकीत चचाि करण्यात 
आली आहे. सदर बठैकीत मा. मखु्यमींिी महोदयाींनी म्हाडा िसाहतीतील 
सहकारी गहृननमािण सींस्था / रहहिार्ाींकडील थकीत सेिार्लु्काबाबतच्या प्रलींत्रबत 
प्रश्नाींिर उपाय योजना सचुविण्यासाठी र्ासनाने गठीत केलेल्या सममतीच्या 
मर्र्ारर्ीींनसुार मुींबई मींडळाींतगित सहकारी गहृननमािण सींस्था / रहहिाश्याींकडून 
िसलु कराियाच्या थकीत सेिार्लु्क / सधुारीत सेिार्लु्क याबाबत अभय 
योजना तयार करुन तसा प्रस्ताि सादर करािा, अस ेननदेर् हदल ेआहेत. तसा 
प्रस्ताि म्हाडाकडून हद.१७/०२/२०२१ च्या पिान्िये प्राप्त झाला असनू त्यािर 
र्ासन स्तरािर पढुील कायििाही करण्यात येत आहे. 

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

मुांबईतील २८ हजार सफाई िामगाराांसाठी मालिी तत्िािर  
उभारण्यात येणाऱ्या घराांबाबत 

  

(९) *  २२८५८   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर 
पिूच), श्री.राम सातपतु े (माळमशरस) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील २८ हजार सर्ाई कामगाराींसाठी  मालकी तत्िािर उभारण्यात 
येणारी घरे मालकी तत्िािर देण्याचा महानगरपामलकेचा कोणताही विचार 
नसल्याचे नगरविकास विभागाने कळविले आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, महाराषर र्ासनाच्या नगरविकास विभागाने र्ासन पररपिक 
क्रमाींक सकाका-२०१५/सीं.क्र.४२/नवि-३४/ हद. १२.०६.२०१५ नसुार मुींबईतील सर्ाई 
कामगाराींना मालकी हक्काची घरे देण्याचा ननणिय घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, अस ेअसताना सींबींर्धत विभागाकडून सदर हदर्ाभलू करणारी 
माहहती परुविण्यात आली असल्याचे ननदर्िनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईतील २८ हजार सर्ाई कामगाराींना लिकरात लिकर मालकी 
हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या सर्ाई कमिचाऱ्याींसाठी 
आश्रय योजनेंतगित सेिासदननका देण्यात येतात. तथावप त्याींना मालकी हक्काची 
घरे देण्याचा बहृन्मुींबई महानगरपामलकेचा कोणताही विचार नाही अस ेसन २०२० 
च्या हहिाळी अर्धिेर्नात उपजस्थत करण्यात आलेल्या विधानपररर्द 
अताराींककत प्रश्न क्रमाींक ५२०२ च्या अनरु्ींगाने कळविण्यात आल ेहोत.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
       बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या घन कचरा व्यिस्थापन विभागात एकूण 
२९,८१६ कायम सर्ाई कामगार असनू सध्या असलेल्या सर्ाई कामगाराींच्या 
िसाहतीच्या भखूींडािर आश्रय योजनेंतगित १४,००० घरे बाींधण्याबाबतची 
महानगरपामलकेमार्ि त कायििाही सरुु आहे. तसेच उििररत १५,८१६ 
सेिासदननकाींसाठी भखूींडाची कमतरता असल्यामळेु, सेिासदननका बाींधणे र्क्य 
होत नाही. यामळेु र्ासन पररपिक हदनाींक १२.०६.२०१५ नसुार ५०% सदननका 
डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर श्रमसार्ल्य योजनेंतगित सेिाननितृ्त सर्ाई 
कमिचाऱ्याींना अथिा सेिेत असताना मतृ्य ू झाल्यास त्याींच्या पाि िारसाींना 
मालकी हक्काने मोर्त सदननका उपलब्ध करुन देणे महानगरपामलकेच्या ततुािस 
विचाराधीन नाही. 
     र्ासन पररपिकानसुार सदर योजना प्रभािीपणे राबविण्याकरीता 
र्ासनाकडून बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस भखुींड उपलब्ध करुन हदल्यास      
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर श्रमसार्ल्य योजना राबविणे सलुभ होईल अस ेबहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळविल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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माहीम (मुांबई) येथील म्हाडाने सांपाहदत िेलेल्या  

इमारती ि चाळीांच्या पुनविचिासाबाबत 
  

(१०) *  २०६०७   श्री.सदा सरिणिर (माहहम) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहीम (मुींबई) येथील प्ेल इमारत, मोहम्मदी इमारत, गलुाम रसलू चाळ, 
बोरी चाळ, काींदेिाला चाळ याींचा पनुवििकास  करण्यासाठी या चाळी ि 
इमारतीीं  म्हाडाने सींपाहदत केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समुारे तीस िर्ािचा कालािधी होऊनही पनुवििकास न झाल्याने 
सदय:जस्थतीत या इमारती अत्यींत धोकादायक बनल्या असनू येथील रहहिार्ी 
जीि मठुीत घेऊन या हठकाणी िास्तव्य करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आल े ि तदनसुार सदरहू धोकादायक इमारतीींची दरुुस्ती अथिा 
पनुवििकास करण्याबाबत  र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काय कारणे आहेत ? 
 
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) हे अींर्त: खरे आहे. मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना 
मींडळ याींच्या अहिालानसुार प्ेल इमारत िगळता इतर मोहम्मदी इमारत, 
गलुाम रसलु चाळ, बोरी चाळ ि काींदेिाला चाळ या इमारती म्हाडाने सींपाहदत 
केलेल्या आहेत. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळाकडून प्ेल 
इमारतीच्या दरुुस्तीच ेकाम सरुु असनू मोहम्मदी इमारतीची दरुुस्ती करण्यात 
आली आहे. गलुाम रसलु चाळ पणुित: खाली करुन घेण्यात आली असनू सदर 
इमारत पाडण्यात आली असनू त्याजागी सदय:जस्थतीत मोकळा भखुींड आहे. 
बोरी चाळ ि काींदेिाला चाळ इमारत पाडण्यात आलेली आहे.  
(३) प्रश्न उद् ाित नाही.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

----------------- 
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मौजे चेंबूर (मुांबई) येथील न.भू.क्र. १२६/१ आणण १२६/२ हे भूखांड ईई २.१ 

(महाविद्यालय) आणण आरओएस १०४ (कक्रडाांगण) िररता  
आरक्षित असलेल्या भूखांडाांबाबत 

  

(११) *  २१३२५   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेचा प्रारुप विकास आराखडा सन २०३४ ि प्रारुप 
विकास ननयींिण ननयमािली (२०३४) ला महाराषर र्ासनाच्या अर्धसचूना 
क्र.्ीबीपी/ ४३४७/ ६२९/ सीआर-११८/२०१७/डीपी/नवि-११ हद.८.५.२०१८ अन्िये 
मींजूरी ममळाली असनू सदर मींजूर विकास आराखड्यामध्ये मौज ेचेंबरू येथील 
न.भ.ूक्र. १२६/१ आणण १२६/२ हे भखूींड ईई २.१ (महाविदयालय) आणण आरओएस 
१०४ (कक्रडाींगण) कररता आरक्षक्षत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदयःजस्थतीत सदरहू भखूींडािर राहूल नीं.२ पाईपलाईन महात्मा 
जोनतबा रु्ले को.ऑ.हौ. सोसाय्ी असनू या झोपडपट्टीच्या पनुवििकासाकररता 
सी्ीएस क्र.१२६ -/१ चुनाभट्टी येथील खेळाचे आरक्षण उठविण्याबाबत ककीं िा 
आरक्षक्षत असलेल्या जागपेकैी ४० ्क्के जागा पनुवििकास योजनेकररता 
ममळण्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपामलका तसेच झोपडपट्टी पनुििसन 
प्रार्धकरणाने नगरविकास विभागाकड ेप्रस्ताि सादर करुन १४ िर्ांचा कालािधी 
झाला असनूही अदयाप कोणताच ननणिय घेण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने या सींदभाित अदयापपयतं ननणिय न घेण्याची कारणे 
काय आहेत, तसेच उक्त प्रकरणी र्ासनाने तातडीने ननणिय घेण्याबाबत कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 

महाराषर प्रादेमर्क ि नगर रचना अर्धननयम, १९६६ च ेकलम ३१ (१) 
अन्िये र्ासनाने हद. ८/०५/२०१८ रोजीचे अर्धसचूनेदिारे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेची प्रारुप विकास योजना-२०३४ सह प्रारुप  विकास ननयींिण ि 
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प्रोत्साहन ननयमािली-२०३४ ला उक्त अर्धसचूनेसोबतचे पररमर्ष्-ब मध्ये 
दर्िविलेले सारभतू स्िरुपाच ेरे्रबदल (ईपी) िगळून उक्त अर्धसचूनेसोबतच े
पररमर्ष्-अ मध्ये दर्िविलले्या सधुारणेसह मींजूरी हदली आहे. 
         मौज ेचेंबरू येथील न.भ.ूक्र. १२६/१ आणण १२६/२ हया भभूागाचा उक्त 
अर्धसचूनेसोबतचे पररमर्ष्-ब मध्ये ईपी-एल १४ मध्ये समािेर् असनू सदर 
भभूागािर विदयमान महाविदयालय ि कक्रडाींगणाचे ननदेर्न दर्िविण्यात आल े
असनू सदर भभूागाची हद्द नगर भमूापन  नकार्ानसुार दरुुस्ती  दर्िविण्यात 
आली आहे. सदर ईपी ला र्ासनाने अींनतम मींजूरी देणे बाकी आहे. 
(२) ि (३) िरील उपप्रश्न (१) मध्ये नमदू केल्यानसुार र्ासन नगर विकास 
विभागाने हद. ८/०५/२०१८ रोजीचे अर्धसचूनेदिारे मींजूर केलेली बहृन्मुींबई विकास 
योजना-२०३४ सह विकास ननयींिण ि प्रोत्साहन ननयमािली-२०३४         
हद.१/०९/२०१८ पासनू अींमलात आली असनू त्यानसुार त्यापिूी अींमलात असलेली 
विकास योजना, १९९१ चा अींमल सींपषु्ात आला आहे. सबब, सदरहु भभूागािर 
१९९१ च ेविकास योजनेतील आरक्षण िगळण्याबाबत १५ िर्ांपिूी प्रस्ताि सादर 
केला असला तरी विकास योजना, १९९१ आज रोजी अींमलात नसल्याने सदर 
विकास योजनेतील आरक्षण िगळणेबाबतचे प्रस्तािािर आता कायििाही करणे 
अमभप्रेत नाही. 
(४) अर्ी बाब नाही. 

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

नागपूर येथे िचरा िाहतुि िरणाऱ्या एजन्सीने िचऱ्यामध्ये  
माती ममसळून िेलेला गैरव्यिहार 

  

(१२) *  २१५६२   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.सरेुश 
िरपडुिर (पाथरी), श्री.रािसाहेब अांतापरूिर (देगलरू), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), 
श्री.अममत झनि (ररसोड) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू महानगरपामलका अींतगित कचरा सींकलन करणाऱ्या ए.जी. एनिायरो 
कीं पनीच्या ३ मोठ्या िाहनाींमधील कचऱ्यामध्ये माती ममश्रीत कचरा असल्याच े
हदनाींक २८/०६/२०२० रोजी िा त्या समुारास स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
्ाकलेल्या छाप्यामध्ये ननदेर्नास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेचे एक सदस्य सममतीच्या हदनाींक १०/०७/२०२० 
रोजीचे अहिालानसुार माती ममश्रीत कचऱ्याची ६० िाहने आढळून आल्याने 
गरैव्यिहार झाल्याचे कबलु करुन ए.जी. एनिायरो कीं पनीला रु. २५.०० लक्ष चा 
दींड करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी आयकु्त, नागपरू महानगरपामलका याींनी सविस्तर 
चौकर्ी करुन र्ासनास अहिाल सादर करण्याबाबत हदलले्या ननदेर्ानसुार 
अहिाल सादर करण्यात आला आहे काय, अहिालानसूार दोर्ीींिर कोणती 
कायििाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) महापामलकेकडून करण्यात आलेल्या चौकर्ीअींती, कचरा िाहतकू 
एजन्सीच्या जिळपास ६० िाहनामध्ये  माती ममश्रीत कचरा िाहतकु केल्याच े
हदसनू आल्यामळेु, कीं िा्दारास दयाियाच्या  जून, २०२० च्या मामसक 
देयकातनू, रु.२७,११,१०३/- इतकी रक्कम िसलू करण्यात आलेली आहे. 
       तसेच मातीममश्रीत कचरा आढळून आल्यानींतर, त्या िाहनाचे 
सींगणीकृत काट्यािर घेण्यात आलेले िजन िगळण्यात आलेले आहे. 
(३) ि (४) र्ासनास अहिाल सादर केला असनू,  चौकर्ी अहिालानसुार, 
कीं पनीिर करारातील अ्ी ि र्तीनसुार, दींडात्मक कारिाई करण्यात आलेली 
आहे. 
 

----------------- 
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ममरा भाईंदर (जज.ठाणे) महानगरपामलिेच्या पररिहन सममतीसभेमध्ये 
मांजूर िरण्यात आलेला ठराि क्र. १९ विखांडीत िरण्याबाबत 

  

(१३) *  २२११३   श्रीमती गीता जैन (ममरा भाईंदर) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममरा भाईंदर (जज.ठाणे) महानगरपामलकेच्या पररिहन सममतीने माहे डडसेंबर 
२०२० पासनू बसचालक, बसिाहक, प्रितिक, मलवपक ि नतकी् तपासनीस आदी 
कामाींकरीता तात्परुत्या स्िरुपात कीं िा्ी पध्दतीने ननयकु्त्या करण्याबाबतचा 
प्रस्ताि माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्या दरम्यान झालले्या  पररिहन 
सभेमध्ये ठराि क्र. १९ अन्िये सिािनमुत ेपारीत करण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाचे स्िरुप हे मामसक सरासरी २ लाख रूपयाींपेक्षा 
अर्धक खचािच्या स्िरूपाचे असल्यामळेु महाराषर महानगरपामलका अर्धननयम 
अनसुरू्च “ड” प्रकरण ५ (२) (१) अन्िये ननविदा मागविणे आिश्यक होत.े त्या 
अनरु्ींगाने सींविदा करण्यापिूी ननदान ७ हदिस अगोदर स्थाननक ितृ्तपिातील 
जाहहरातीदिारे नो्ीस देऊन अर्ा  ननविदा मागविणे अपेक्षक्षत होत,े हे ही खरे 
आहे काय , 
(३) असल्यास, महानगरपामलकेने या प्रकरणी कोणतीही प्रकक्रया पणूि न करताच 
तसेच ननविदा न मागविताच में.एनपीएस रॅ्मसमल्ी ि में.महालक्ष्मी कृपा इन्रा 
प्रा.मल. याींचे प्रस्ताि मींजूर केल,े हे ही खरे आहे काय , 
(४) असल्यास, सदरच्या प्रस्तािा सींबींर्धत कोणतीही जाहहरात ितिमान पिात 
प्रमसध्द करण्यात आली नसनू देखभाल ि दरुुस्ती या कामी मे.महालक्ष्मी कृपा 
इन्रा प्रा.मल. याींचा प्रस्ताि पररिहन व्यिस्थापकाकड ेआलेला नाही, हे खरे आहे 
काय , 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी ठरािातील नमदू माहहती असत्य आणण हदर्ाभलू 
करणारी असनू पररिहन व्यिस्थापक ि पररिहन सममती याींनी  सींगनमत 
करून त्याींची कृती विमर्ष् कीं िा्दाराच्या हहताची जपणूक करणारी असल्याने 
महाराषर महानगरपामलका अर्धननयम आणण अींमलात असलेल्या कायदयाच्या 
मयािदे बाहेर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्यास, सदरचा मींजरू ठराि हा महाराषर महानगरपामलका अर्धननयम 
अनसुरू्च “ड” प्रकरण ५ (२) (२) चा चकुीच्या पध्दतीने िापर करून 
महानगरपामलकेच्या ननधीचा दरुुपयोग, अपव्यय ि गरैिापर होण्याचा सींभि 
असल्याने सदरचा ठराि विखींडीत करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मींिी नगरविकास विभाग याींच्याकड े माहे जानेिारी २०२१ मध्ये िा त्या 
दरम्यान पिाव्दारे मागणी केली, हे ही खरे आहे काय , 
(७) असल्यास, सदरचा ठराि महाराषर महानगरपामलका अर्धननयमन कलम 
४५१ अन्िये विखींडीत करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही ि उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) • अर्ा ननयकु्त्या करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताि 
माहे जानेिारी २०२१ िा त्या दरम्यान पररिहन सभेमध्ये पारीत करण्यात 
आलेला नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) • मे. भागीरथी एमबीएम्ी प्रा. मल. याींनी मा. उच्च 
न्यायालयात दाखल केलले्या यार्चकेतील आदेर् होईपयतं त्याींचेकडून बससेिा 
सरुू ठेिण्याबाबतचा ठराि क्र. १८, हद. १५.१२.२०२० पररिहन सममतीने मींजूर 
केला होता. 
•  हद. १८.१२.२०२० रोजी मा. उच्च न्यायालयात सदर प्रकरणी सनुािणी झाली 
असनू मा. न्यायालयाने मान्य केल्यानसुार पढुील व्यिस्था होईपयतं 
महानगरपामलकेने तात्परुत्या स्िरूपात कमिचारी घेऊन जनहहताथि          
हद. १८.१२.२०२० पासनू बससेिा सरुू ठेिली. 
•  दरम्यान महानगरपामलकेने बस ऑपरे्र ननयकु्तीसाठी ननविदा प्रकक्रया सरुू 
केली. ननविदा प्रकक्रया पणूि होईपयतंच्या कालािधीकरीता मे. महालक्ष्मी कृपा 
इन्रा प्रा. मल. याींचा पिुािनभुि विचारात घेऊन त्याींची पिुीच्या बस ऑपरे्रच्या 
मींजरू दराने NCC with VGF तत्िािर पररिहन सममतीने महाराषर 
महानगरपामलका अर्धननयम अनसुचूी “ड” प्रकरण ५(२) (२) नसुार असलेल्या 
अर्धकारात ननयकु्ती केली आहे.  
(६) ि (७) •  अर्ा आर्याचे स्थाननक लोकप्रनतननधीचे पि र्ासनास प्राप्त 
झाल,े हे खरे आहे.  
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•  यासींदभाित आयकु्त, ममरा-भाईंदर महानगरपामलका याींचा अहिाल प्राप्त 
झाला असनू बस ऑपरे्रच्या ननयकु्तीसाठी ननविदा प्रकक्रया पणूि होईपयतं 
तात्परुत्या व्यिस्थेसाठी पररिहन सममतीने त्याींचे अर्धकारात मे. महालक्ष्मी 
कृपा इन्रा प्रा. मल. याींची केलेली ननयकु्ती ननयमानसुार असल्याच,े आयकु्त, 
ममरा-भाईंदर महानगरपामलका याींनी कळविल ेआहे.  

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

चाांहदिली (मुांबई) िुलाच वप्रममअर िां पनीच्या जागेिर एच.डी.एल  
या िां पनीतफे सुरु असलेले रुग् णालयाच ेिाम  

तातडीने पूणच िरण्याबाबत 
  

(१४) *  २१५८०   श्री.हदलीप लाांड े(चाांहदिली) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींहदिली (मुींबई) कुलाि वप्रममअर कीं पनीच्या जागेिर एच.डी.एल या कीं पनीतरे् 
सरुु असलले्या  बाींधकामामध्ये महाराषर र्ासन ि बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या ननयमािलीनसुार ५ ् क्के सवुिधेचा भखूींड (अ ॅमेनन्ी प्लॉ्) 
अींतगित रूग्णालयासाठी ४ हजार चौ मी्र जागा आरक्षक्षत करण्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आरक्षक्षत जागेिर इमारत ’’ ए ’’ वि ींग ३२-३३ हजार चौ. 
मी्र त्रबल््अप क्षिे रूग्णालयासाठी आर.सी.सी ि िी् बाींधकाम करुन ६५० 
खा्ाींकररता १० मजली इमारत बाींधून अपणूाििस्थेत असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०२१ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्िनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  ’’बी’’ वि ींग हे नमसिग कमिचा-याींच्या िसतीगहृासाठी आरक्षक्षत 
असनू सदर इमारतीच ेकाम पणूि करुन मुींबई महानगरपामलकेला हस्ताींतररत 
करण्यात आल ेआहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू रुग्णालयाचे काम तातडीने पणूि करुन महानगरपामलकेला 
हस्ताींतररत करण्याबाबत र्ासन स्तरािर कोणती कायििाही करण्यात आली आहे 
िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही, 
(४) सदर रुग्णालयाची पाहणी करण्यात आलेली असनू, कुलाि वप्रममअर 
कीं पनीच्या जागेिर एच.डी.आय.एल विकासकाकडून १०% राखीि असलेल्या 
सवुिधा भखूींडािर रुग्णालय ि नसींग रेनन ींग से्ं र इमारतीचे अधिि् स्िरुपात 
बाींधकाम करण्यात आलेले असनू सदय:जस्थतीत ह्या दोन्ही इमारती अपणूि 
अिस्थेत आहेत.   मा.विधानसभा सदस्य श्री.हदलीप लाींड े ि मा.विधानसभा 
सदस्य श्री.मींगेर् कुडाळकर याींनी सदर रुग्णालयाचे अधिि् स्िरुपात असलेल े
काम महाराषर र्ासन ककीं िा महानगरपामलकेकडून तातडीने पणूि करुन 
रुग्णालयाच्या इमारतीचे हस्ताींतरण बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस करण्याबाबत 
विनींती केलेली होती.   एच.डी.आय.एल विकासकािर एन.सी.एल.्ी अींतगित 
कायििाही सरुु आहे.   तथावप, रुग्णालयासाठी ि नसींग रेनन ींग से्ं र साठी 
बाींधण्यात आलेल्या इमारतीींचे हस्ताींतरण “ जर्ा आहेत तर्ा ” स्िरुपात 
बहृन्मुींबई महानगरपामलका करुन घेण्यास तयार असेल तर याबाबतची पढुील 
कायििाही करता येईल, अस ेबहृन्मुींबई महानगरपामलकेस झोपडपट्टी पनुििसन 
प्रार्धकरणामार्ि त हद.१८.११.२०२० अन्िये कळविण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

----------------- 
  
अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यातील श्रीमलांग गडािर जाण्यासाठी सुरू 

असलेले फ्युननक्युलर रॉलीच ेिाम अत्यांत सांथ गतीने होत असल्याबाबत 
  

(१५) *  २३७९८   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) तालकु्यातील श्रीमलींग गडािर जाण्यासाठी फ्यनुनक्यलुर 
रॉलीचे काम सन २०१२ पासनू सरुू असनू अदयाप पणू झालेले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
 



23 

(२) असल्यास, सदर काम ज्या कीं पनीला देण्यात आल ेहोत ेत्या कीं पनीस काम 
पणूि करण्याकररता िारींिार मदुतिाढ देण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींर्धत कीं िा् घेणाऱ्या कीं पनीला काळ्या यादीत ्ाकून निीन 
कीं पनीची ननयकु्ती करण्याबाबत तसेच गडािर जाण्याकररता असलेल्या पायऱ्याींच े
काम देखील िन विभागाच्या चुकीच्या धोरणामळेु पणूि होऊ र्कल े नाही, 
याबाबतची सविस्तर चचाि जजल्हा ननयोजन बठैकीत करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळुन 
आल ेि तदनसुार र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) खाजगीकरणाींतगित हाती घेण्यात आलेल्या कामाची मदुत २१.२.२०१४ पयतं 
होती. तथावप सदर काम विहीत मदुतीत पणूि न झाल्याने या कामास 
हद.३१.१२.२०१५ पयतं एकदा मदुतिाढ देण्यात आली.   
(३) जजल्हा ननयोजन सममतीच्या बठैकीत फ्यनुनक्यलुर रॉलीच्या कामासींदभाित 
चचाि झाली आहे. गडािर जाण्याकररता पाय-याींचे बाींधकाम ही बाब फ्यनुनक्यलुर 
रॉलीच्या कामामध्ये अींतभुित नाही. 
(४) र्यनुनक्यलुर रॉलीचा करारनामा सींपषु्ात आणण्याबाबत सींबींर्धत 
उदयोजकास प्राथममक नो्ीस देण्यात आली आहे. कजि सहाय्य करणा-या बँकेला 
पयाियी सिलतकार नेमण्याच्या पयाियाबाबत कळविण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मौजे हररशचांद्री (ता. भोर, जज.पुणे) येथील ६ पदरी रस्त्याच ेिाम अत्यांत 
सांथगतीने होत असल्याबाबत 

  

(१६) *  २२१२७   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे हररर्चींद्री (ता. भोर, जज.पणेु) येथील ६  पदरी रस्त्याच े
काम  कीं िा्दार कीं पनीकडून अत्यींत  सींथ गतीने  सरुु असनू अनेक काम े
अपणूि असल्याने रस्त्यािर अपघात होऊन नागरीकाींचा मतृ्यहूी होत असल्याचे 
हदनाींक ८ जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास  ननदर्िनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींधीत कीं िा्दारािर 
कारिाई करण्यासह या रस्त्याींर्ी सींबधीत अपणूि काम े पणूि करण्याबाबत 
कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१)  सदर राषरीय महामागािच ेसहापदरीकरणाचे काम 
कें द्र र्ासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्धकरण याींचे अखत्यारीत येत.े 
          मौज े हररर्चींद्री (ता. भोर, जज.पणेु) येथील ६  पदरी रस्त्याच े
काम  राषरीय महामागि क्र.४ िरील पणेु-सातारा प्रकल्पाचा भाग आहे. 
सदयजस्थतीत सदर प्रकल्पाच्या  एकूण  १४०.३५० कक.मी.पकैी १३५.०२ कक.मी. 
लाींबीच े सहापदरीकरणाचे काम पणूि झाल ेअसनू उििरीत काम स्रक्चसि ि 
ॲप्रोचसह लिकरच पणूि करण्याचे ननयोजन आहे, अस े प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्धकरण, पणेु याींनी कळविल ेआहे. 
(२) ि (३) मौज ेहररर्चींद्री येथील ग्रामस्थाींनी सदर रस्त्याच्या कक.मी.८०६/०३० 
येथे रस्ता ओलाींडण्याकररता अींडरपासची मागणी केली होती.  तथावप 
प्रकल्पाच्या करारनाम्याअींतगित कक.मी.८०५/३१० या हठकाणी अींडरपासचे 
बाींधकाम झाल े असल्याने आय.आर.सी.मानकानसुार हररर्चींद्री येथील 
ग्रामस्थाींची मागणी पणूि करणे र्क्य न झाल्याने ग्रामस्थाींनी या हठकाणच्या 
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या सजव्हिस रोडच ेकाम करण्यामध्ये अडथळा ननमािण 
केला होता. तथावप सदर प्रकरणी ग्रामस्थाींसोबत िारींिार झालले्या बठैकीनींतर 
सदर सजव्हिस रोडसह उििररत काम लिकरच पणूि करण्यात येणार आहे, अस े
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागि प्रार्धकरण, पणेु याींनी कळविल े
आहे. 

----------------- 
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अक्िलिोट (जज.सोलापूर) नगरपामलिेिडून मुलभूत सोयी-सुविधा 

पुरविण्यात येत नसल्याबाबत 
  

(१७) *  २३६८५   श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अक्कलको् (जज.सोलापरू) नगरपामलकेच े१६ महहन्याींत पाच मखु्यार्धकारी 
बदलल्यामळेु  पाणी, रस्त,े िीज ि आरोग्यविर्यक काम ेइत्यादी सोयीसवुिधा 
प्रलींत्रबत असल्याचे तसेच १८ को्ी रुपयाींचा ननधी पडून असल्याची बाब माहे 
जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्िनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर सोयीसवुिधा नागररकाींना परुविण्याकड ेप्रर्ासनाचे दलुिक्ष 
होत असल्याचे ननदर्िनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार 
सदर हठकाणी सोयीसवुिधा परुविण्याबाबत कोणती कायििाही करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२) ि (३) • अक्कलको् नगरपररर्देमध्ये ऑगस््, 
२०१९ त ेडडसेंबर, २०२० या कालािधीत ५ अर्धकाऱ्याींची मखु्यार्धकारी म्हणून 
ननयममत / अनतररक्त कायिभार देऊन ननयकु्ती करण्यात आली, ही बाब खरी 
आहे. 
• जजल्हार्धकारी, सोलापरू याींनी हदलेल्या अहिालानसुार, उपरोक्त कालािधीत 
नागररकाींना पाणी, रस्त,े िीज ि आरोग्य विर्यक सवुिधा देण्यात आल्या असनू 
याबाबत नागररकाींच्या कोणत्याही तक्रारी प्रलींत्रबत नाहीत. 
• र्ासनाने अक्कलको् नगरपररर्देस उपलब्ध करुन हदलेल्या अनदुानातनू          
२ काम ेननविदा मींजूरीच्या स्तरािर, ७ काम ेचाल ूजस्थतीत आहेत. तर १ काम 
पणूि झालेले आहे. तसेच २ कामाींमध्ये कीं िा्दारास आदेर् देण्यात आलेले आहेत. 
तर २ कामे जजल्हार्धकारी याींच्याकड ेप्रर्ासकीय मान्यतसेाठी सादर करण्यात 
आली आहेत.  
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• त्यामळेु नगरपररर्देकड ेकोणताही ननधी पडून नाही, असे जजल्हार्धकारी, 
सोलापरू याींनी कळविले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
आरे िॉलनी (मुांबई) येथे ननयोजजत असलेले मेरो िारशडे िाांजूरमागच  

येथे स्थलाांतररत िरण्यात आल्याबाबत 
  

(१८) *  २०४११   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू 
दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्य ु पिार (औसा), 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.राम सातपतु े
(माळमशरस), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आरे कॉलनी (गोरेगाि, मुींबई) येथील जागा, २०५३ पयतंची लोकसींख्या ि 
रेकची (रेल्िे गाड्या) सींख्या विचारात घेता परेुर्ी असतानासधु्दा सदर जागा 
२०३१ पयतंच पयािप्त असल्याने मेरोचे कारर्डे आरे कॉलनी (गोरेगाि, मुींबई) 
येथून काींजूरमागि (मुींबई) येथे हलविण्यात आल ेअसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्िनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कारडपेो काींजूरमागिला नेल्यास ककमान ३ प् अर्धक झाड े
तोडािी लागणार असनू या प्रकल्पाचा एकूण खचि ि कालािधी यामध्ये िाढ 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर हठकाणी र्ासनाने तातडीने काम सुरु करत मातीचा भराि 
्ाकल्याने राम नगर, रोली लाईन, छिपती नगर, हनमुान गल्ली, एकविरा 
नगर, पींचर्ील नगर, मोहता देिी या िस्त्यातनू जाणाऱ्या लहान मोठ्या 
नाल्यातील पाण्याचा ननचरा होण्याचा मागि बींद झाला असनू त्यामळेु नागररकाींना 
त्याचा मोठ्या प्रमाणात िास होत असनू नाल्यातील साींडपाणी घरात मर्रत आहे 
ि पािसाळ्यात ही पररस्थीती गींभीर होण्याची र्क्यता ननमािण झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, काींजूरमागि येथील जागा खारजमीन असनू श्री.मदन सममती ि 
श्री.मनोज सौननक सममती याींनी सदर जागा मेरो कारर्डेसाठी उपयकु्त 
नसल्याचे त्याींच्या अहिालात नमदु केलेले आहे, तसेच स्थलाींतररत करण्याच्या 
सदर ननणियाला मा.न्यायालयाकडून स्थर्गती देण्यात आल्याचेही ननदर्िनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मेरो कारर्डे सरुु करुन मेरो प्रकल्प ननयोजजत िेळेत पणूि 
करण्यासाठी र्ासन कोणता ननणिय घेणार असनु त्यानरु्ींगाने कोणती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे :  (१) मुींबई मेरो मागि-३ प्रकल्पाच्या मळू सन २०१३ च्या 
डीपीआरमध्ये आरे कॉलनी येथील ३० हेक््र जागेमध्ये ५५ रेल्िे गाड्याींकररता 
(४४० कोचेस) कारर्डे ननयोजजत करून सन २०३१ पयतं ६ कोचेसच्या रेल्िे 
गाड्या कायािन्ियीत करून  तदनींतर ८ कोचेस पयतं िाढविण्याचे ननयोजजत 
होत.े सन २०१५ मधील सधुाररत डीपीआरनसुार प्रकल्पाच्या डीझाईन 
कालािधीमध्ये सरुुिातीपासनूच  ८ कोचेस च्या रेल्ि े गाड्या कायािन्ियीत 
करण्याच े ननयोजन करण्यात आले होत.े तथापी, आरे कारर्डेमध्ये बार्धत 
होणारी िकृ्ष सींख्या विचारात घेऊन २५ हेक््र जागमेध्ये ८ कोचेसच्या ३९ रेल्ि े
गाड्याींसाठी (३१२ कोचेस) ि सन २०३१ पयतंची िाहतकू गरजाींची पतुिता करेल 
असा कारर्डे आराखडा ननयोजजत करण्यात आला. एमएमआरसीएलने 
सदयजस्थतीत अींदाजजत केलेले प्रिासी िाहतकू अींदाज विचारात घेता, 
सदयजस्थतीतील आराखडा हा सन २०३१ पयतं ४२ रेल्ि ेगाड्याींचे समािेर्न करू 
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र्केल. तदनींतरच्या प्रिासी िाहतकु सनुनयोजजत करण्यासाठी अनतररक्त      
५ हेक््र जागेची आिश्यकता भासेल ज्याकररता समुारे १००० पके्षा जास्त जुने 
िकृ्ष  बाधीत होतील. उक्त बाब तसेच, मौज ेकाींजूरमागि येथील मुींबई मेरो 
मार्गिका-३, ४ ि ६ याींचे एकाजत्मक कारर्डे तसेच मार्गिका-६ ि प्रस्तावित 
मार्गिका-१४ च्या आींतर-बदल स््ेर्न याींची ससुाध्यता ि अनरु्ींर्गक र्ायदे 
विचारात घेऊन हद.१० ऑक््ोबर २०२० रोजी पार पडलेल्या बठैकीमध्ये मुींबई 
मेरो मार्गिका-३ ि ६ याींचे एकत्रिकरण करुन दोन्ही मागांसाठी काींजूरमागि येथ े
कारर्डे डपेो उभारण्याबाबत तत्ित: मान्यता हदली आहे. 
(२) बार्धत झाड,े प्रकल्पाचा खचि ि कालािधी यामध्ये होणाऱ्या िाढीबाबतची 
माहहती विस्ततृ प्रकल्प अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर उपलब्ध होईल. 
(३) काींजूरमागि येथे प्रस्तावित असलेल्या कारर्डेच्या जागेिर डपेोच्या 
बाींधकामाकररता आिश्यक असलेले मनषुयबळ, साधन/यींि सामग्री इत्याहदींची 
ने-आण करण्याकररता तात्परुत्या स्िरुपात भराि ्ाकून कच्चा रस्ता 
बनविण्यात येऊन सदर भरािामळेु प्रस्तावित कारर्डे लगत असलले्या पररसरात 
साींडपाणी/ पािसाच ेपाणी साचू नये याकररता अींदाजजत प्रत्येकी २५ मी अींतरािर 
सदर कच्च्या रस्तामध्ये चरी खोदनू साींडपाण्याचा ननचरा व्यिजस्थत होईल याची 
खबरदारी घेण्यात आली होती. 
(४), (५) ि (६) मुींबई मेरो मागि-३ कारर्डे सींदभाित सन २०१५ मध्ये ननयकु्त 
केलेल्या तज्ञ सममतीने काींजूरमागि येथील जागा ताींत्रिक दृषट्या व्यिहायि 
असल्याबाबत मर्र्ारस केली होती. तथावप, सदर जागेच्या मालकी 
हक्कासींदभाितील न्यायप्रविष् दाव्याींच्या पाश्ििभमूीिर काींजूरमागि येथील जागा 
उपलब्ध न झाल्यास आरे कॉलनी येथील पयािय देखील सचुविला होता. 
       जजल्हार्धकारी, मुींबई उपनगरे याींनी त्याींच्या हद. १ ऑक््ोबर, २०२० 
रोजीच्या आदेर्ान्िये मौज ेकाींजुरमागि, ता. कुलाि येथील जममनीचा आगाऊ ताबा 
मेरो कारर्डे ि अनरु्ींर्गक प्रयोजनाथि मुींबई महानगर प्रदेर् विकास 
प्रार्धकरणाकड ेहदला होता. दरम्यान, काींजुरमागि येथील जमीनीसींबींधी मा. उच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या यार्चकाींमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने         
हद. १६ डडसेंबर २०२० रोजीच्या अींतरीम आदेर्ादिारे जजल्हार्धकारी, मुींबई 
उपनगरे याींच्या उक्त आदेर्ाच्या अींमलबजािणीस ि सदर जममनीिर सरुु 
असलेल्या कामास स्थर्गती हदली आहे. 
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         मुींबई मेरो प्रकल्पाींच्या कारर्डेकररता पयाियी जागा ननजश्चत 
करण्यासींबींधी राज्य र्ासनास मर्र्ारस करण्याकररता मा. मखु्य सर्चि याींच्या 
अध्यक्षतखेाली  गठीत केलले्या सममतीने अहिाल र्ासनास सादर केला असनू 
सदयजस्थतीत अहिाल तपासण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाींतगित कारर्डे 
सींबींर्धत काम ेिगळता उििररत कामे प्रगतीपथािर आहेत.  

----------------- 
  
नागपूर महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरण (एनएमआरडीए) अांतगचत 

घरिुलाांच ेबाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१९) *  २०३८४   अॅड.आमशष जयस्िाल (रामटेि) : सन्माननीय गहृननमाचण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू महानगर प्रदेर् विकास प्रार्धकरण (एनएमआरडीए) अींतगित सन 
२०१९-२० मध्ये नागपरू जजल्ह्यातील पारमर्िनी, मौदा, कामठी, हहींगणा, नागपरू 
(ग्रामीण), सािनेर ि कळमशे्िर या तालकु्यात घरकुल मींजूर करण्यात आल े
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एका िर्ािपेक्षा जास्त कालािधी पणूि होिनूही घरकुलाच े
बाींधकामाकररता ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बाींधकामास ननधी उपलब्ध करून देण्यास ि घरकुलाच े
प्रलींत्रबत असलेले बाींधकाम सरुू करण्यास ककती कालािधी लागणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल,े चौकर्ीनसूार र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) नागपरू महानगर प्रदेर् विकास प्रार्धकरणा अींतगित 
पारमर्िनी, मौदा, कामठी, हहींगणा, नागपरू (ग्रामीण), सािनेर ि कळमेश्िर या 
तालकु्यातील नागरी क्षिेात प्रधानमींिी आिास योजनेंतगित १९९२५ घरकुलाींना 
कें द्रीय मान्यता ि सींननयींिण सममतीने मींजुरी हदली आहे.  
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(२)  प्रधानमींिी आिास योजनेंतगित नागपरू महानगर प्रदेर् विकास प्रार्धकरणा 
अींतगित उपरोक्त घरकुलाींसाठी राज्य हहश्श्याचा रु. ५४२७.८० लक्ष आणण 
कें द्र  हहश्श्याचा रु. ९३३.६०  लक्ष इतका ननधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रधानमींिी आिास योजनेच्या घ्क क्र. ४ BLC पाि लाभार्थयांना राज्य 
हहश्श्याचा ननधी रु. १ लाख महाराषर ननिारा ननधीतनू सरसक् वितररत 
करण्याबाबत हद.०१.०८.२०१९ रोजी र्ासन ननणिय ननगिममत करण्यात आला 
आहे. तसेच, कें द्र हहश्श्याच्या ननधीबाबत कें द्र र्ासनाकड ेपाठपरुािा करण्यात 
येत आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
मेहिर (जज.बुलढाणा) तालुक्यामधील समधृ्दी महामागाचच्या िामामुळे 
रस्त्यालगतच्या शतेिऱ्याांच्या शतेवपिाांच ेनुिसान होत असल्याबाबत 

  

(२०) *  २३६६७   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर (जज.बलुढाणा) तालकु्यामधील ३६ कक.मी. च्या समधृ्दी महामागािच े
काम अ ॅपको कीं पनीकडून सरुू असनू या कामामळेु रस्त्यालगतच्या र्तेात मोठ्या 
प्रमाणात धूळ साचत असनू र्तेक-याींच्या र्तेमालाच ेनकुसान होत असल्याने 
सींतप्त र्तेक-याींनी हातात कु-हाड घेऊन रस्त्याींचे काम माहे जानेिारी, २०२१ 
मध्ये िा त्या दरम्यान  बींद पाडले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींर्धत कीं िा्दार आिश्यक ती उपाययोजना करीत नसल्याने 
सींबींर्धत र्तेक-याींच्या र्ते वपकाींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल े ि तदनसुार याप्रकरणी दोर्ी आढळणा-याींिर कारिाई 
करण्याबाबत तसेच र्तेक-याींच्या र्तेवपकाींचे नकुसान होऊ नये म्हणुन 
आिश्यक ती उपाययोजना करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही केली 
िा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे, 
      सदर काम ॲपको इन्रा्ेक प्रायव्हे् मलमम्ेड या कीं पनी मार्ि त प्रगतीत 
आहे. माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये कल्याणा मर्िारातील र्तेकरी कुऱ्हाड घेऊन 
र्तेात काम करीत असताना, कीं िा्दाराच्या साहहत्याच्या िाहतकुीसाठी 
बाींधण्यात आलेल्या अींतगित रस्त्यािरील िाहतकुीमळेु उडणाऱ्या धळुीपासनू 
होणाऱ्या िासापासनू सरुक्षा उपाययोजना म्हणून रस्त्यािर पाणी मर् ींपडण्यासाठी 
साींगत होत.े  त्याने अींतगित रस्त्यािरील िाहतकु काही िेळासाठी बींद 
पडली  होती.  तथावप, काम बींद पाडण्यात आल ेनाही. महामागािच्या कामामळेु 
स्थाननक  र्तेकऱ्याींना धळुीचा िास होऊ नये यासाठी रस्त्यािर ननयममतपणे 
पाणी मर् ींपडण्यात येत आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
     महामागािच्या बाजूला लागनू असलेल्या र्तेवपकाींिर काही प्रमाणात धुळ 
उडत े तथावप, वपकाींचे नकुसान ्ाळण्यासाठी कीं िा्दारामार्ि त ननयममतपणे 
रस्त्यािर पाणी मर् ींपडण्यात येत आहे.   
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
मुांबईसह ठाणे मधील बहुताांश रुग्णालये अजग्नसुरिेविना असल्याबाबत 

  

(२१) *  २०७५८   श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर 
(जजांतरू), श्री.अब ू आजमी (मानखदूच मशिाजीनगर), श्री.जयिुमार रािल 
(मश ांदखेडा), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.राजेश पिार 
(नायगाांि), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), 
डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.टेिचांद सािरिर 
(िामठी), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
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(नागपरू दक्षिण पजश्चम), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्य ुपिार 
(औसा) :  सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मुींबईतील रुग्णालयाींमध्ये राज्यभरातनू रुग्ण उपचारासाठी येत असतात 
तथावप बहुताींर् रुग्णालयाींनी अजग्नर्ामक तपासणी केली नसनू 
अग्नीसरुक्षा  ननयमाींचे उल्लींघन कररत असल्याचे हदनाींक ११ जानेिारी, २०२१ 
रोजी िा त्या समुारास ननदर्िनास आल ेआहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील रुग्णालयाींमध्ये आजतागायत घडलेल्या आगीच्या 
घ्ना या बहुताींर् िेळी ननकृष् दजािचे विदयतु िायररींग ,कर्ह्ींग आहद 
कारणामळेु होत असनू मॉल, कायािलय, रुग्णालय अर्ा साििजननक हठकाणी 
नागररक मोठ्या प्रमाणात जात असल्याने तथेे दोन िर्ांनी अजग्नसरुक्षा तपासणी 
होणे गरजचेे असनूसदु्धा ती  होत नसल्याचे ननदर्िनास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणे महानगरपामलका क्षेिात अींदाजे ३५० हून अर्धक रुग्णालये 
असनू मागील िर्ी महानगरपामलकेने र्हरातील २३१ रुग्णालयाींची अजग्नसरुक्षा 
तपासणी केली   असता, त्यािेळी र्क्त १८१ रुग्णालयाींकड े अजग्नर्मन 
विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपि  असनू उििररत १४० रुग्णालयाींकड ेना- हरकत 
प्रमाणपि नसल्याचे ननदर्िनास आल्याने ठाणे र्हरातील विविध रुग्णालयाींच्या 
सरुक्षेचा प्रश्न ऐरणीिर आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ठाणे महानगरपामलकेच्या महासभेत ि स्थायी सममतीच्या 
बठैकीतही सदर मदु्दा उपजस्थत करण्यात आला असनु अजग्नर्मन विभागाच े
ना-हरकत प्रमाणपि नसलेली रुग्णालये ४८ तासाींत सील करण्याच ेआदेर् मुींबई 
उच्च न्यायालयाने २ िर्ांपिूी हदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल े ि त्यानसूार भींडारा घ्नेची पनुराितृ्ती होऊ नये याकररता र्ासनाने 
मुींबईतील सिि रुग्णालयाींच ेतात्काळ र्ायर ऑडड् करण्याचा ननणिय घेतला 
असनू यािर कधीपयतं अींमलबजािणी होणार आहे, तसेच ठाणे र्हरातील 
अजग्नसरुक्षा प्रमाणपि  नसलेल्या रुग्णालयाींिर कारिाई न करणाऱ्या सींबींर्धत 
अर्धका-याींिर जबाबदारी ननजश्चत करुन त्याींचेविरोधात कायदेर्ीर कारिाई तसेच 
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अजग्नर्मन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपि  नसलेल्या रुग्णालयाींच्या 
विरोधातही कारिाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे.  
      तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षिेातील रुग्णालयाींची अजग्नसरुक्षा 
तपासणी महानगरपामलकेच्या अजग्नर्मन विभागामार्ि त करण्यात येत असनू, 
सदर तपासणीदरम्यान ननदर्िनास आलले्या अजग्नसरुक्षा उपाययोजनाींच्या िु् ी 
ि सींबींर्धत िु् ीींची पतूिता करण्याकररता महाराषर आग प्रनतबींधक ि जीि सींरक्षक 
उपाययोजना अर्धननयम, २००६ अींतगित सींबींर्धताींना नो्ीस देऊन कारिाई 
करण्यात येत.े 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेिात आग लागण्याच्या कारणाींचा बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या अजग्नर्मन विभागाने अ्यास केला असता, बहुताींर् 
प्रकरणाींमध्ये “सदोर् विदयतु प्रणाली” हे कारण आढळून येत.े 
    महाराषर आग प्रनतबींधक ि जीि सींरक्षक उपाययोजना अर्धननयम २००६ 
चे कलम ३ नसुार इमारतीींमध्ये बसविण्यात आलेल्या अजग्नसरुक्षा यींिणा 
सजुस्थतीत ठेिण्याची जबाबदारी मालक/भोगि्ादार याींची आहे. तसेच, सदर 
यींिणा सजुस्थतीत असल्याबाबतची माहहती प्रपि “ब” दिारे लायसन्सप्राप्त 
अमभकरणमार्ि त महानगरपामलकेच्या अजग्नर्मन दलास प्रत्येक िर्ािच्या 
जानेिारी ि जुल ैमहहन्यात सादर करणे आिश्यक आहे. 
(३) सन २०१८-१९ मध्ये ठाणे महानगरपामलका क्षिेातील ठाणे 
महानगरपामलकेमार्ि त तपासणी करण्यात आलले्या ३३४ रुग्णालयाींपकैी १२६ 
रुग्णालयाींना महानगरपामलकेच्या अजग्नर्मन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपि 
देण्यात आल ेआहे. तसेच, ५७ रुग्णालयाींच्या नस्त्या नगररचना विभागाकड े
“चेंज ऑर् यझुर” साठी पाठविण्यात आल्या आहेत.  
   उििररत १५१ रुग्णालयाींच्या आस्थापनाधारकाींना आगप्रनतबींधक 
उपाययोजनाींसींबींधी कागदपिाींची पतूिता करणेबाबत कळविण्यात आल े आहे. 
तथावप सदर रुग् णालय आस्थापनाधारकाींनी कागदपिाींची पतूिता केलेली 
नसल्यामळेु त्याींना महानगरपामलकेच्या अजग्नर्मन विभागामार्ि त ना-हरकत 
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प्रमाणपि देण्यात आलेले नाही. 
(४) मा. उच्च न्यायालयातील जनहहत यार्चका क्रमाींक ११/२०१८ मध्ये हदनाींक 
१८ एवप्रल, २०१९ रोजी मा. न्यायालयाने रुग्णालय सील करण्याबाबत आदेर् 
हदल ेआहेत. 
(५) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या अजग्नर्मन विभागामार्ि त अजग्नसरुक्षेच्या 
दृष्ीन े एकूण १३२४ विविध रुग्णालयाींची (खाजगी रुग्णालये/नमसगं 
होम/मॅ्ननि् ी होम) तपासणी करण्यात आली असनू, त्यापकैी ६६३ 
रुगणालयाींमध्ये अजग्नसरुक्षा उपाययोजनाींसींबींधी िु् ी आढळून आल्यामळेु त्याींना 
महाराषर आग प्रनतबींधक ि जीि सींरक्षक उपाययोजना अर्धननयम २००६ अींतगित 
नो्ीस बजािण्यात आली आहे. तसेच, एकूण ३८ र्ासकीय ि महानगरपामलका 
रुग्णालये याींची सधु्दा तपासणी करुन अजग्नसरुक्षा उपाययोजनाींसींबींधी िु् ीींची 
पतूिता करुन घेण्यासाठी पि देण्यात आल ेआहे. 
    भींडारा दघुि् नेच्या पाश्ििभमूीिर हदनाींक ११.०१.२०२१ रोजी ठाणे 
महानगरपामलका क्षेिातील ३४७ रुग्णालयाींची अजग्नर्मन विभागामार्ि त 
तपासणी करण्यात आली असनू, त्यापकैी २८ रुग्णालये बींद असल्याच े
ननदर्िनास आल ेआहे. १५१ रुग्णालयाींनी र्ायर कम्प्लायन्स सादर केल ेअसनू, 
र्ायर कम्प्लायन्स सादर न केलेल्या उििररत १६८ रुग्णालय आस्थापनाींिर र्ायर 
कम्प्लायन्स सादर करण्याकररता हदनाींक २२.०२.२०२१ पयतं मदुत हदली आहे.  
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

औरांगाबाद (जज.औरांगाबाद) महानगरपामलिेच ेभूखांड  
खाजगी व्यक्तीांनी ताब्यात घेतल्याबाबत 

  

(२२) *  २४०४३   श्री.प्रदीप जैस् िाल (औरांगाबाद मध्य) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद (जज.औरींगाबाद) महानगरपामलकेच े समुारे ३० त े ४० भखूींड 
खाजगी व्यक्तीींनी बळकािल ेअसनू त्रिमतूी चौकातील एका भखूींडाच्या पीआर 
काडििरून महानगरपामलकेच ेनाि नकुतचे िगळण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, 
२०२१ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्िनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद महानगरपामलकेतील मालमत्ता विभाग ि नगर रचना 
विभागात समन्ियचा अभाि असल्याने तसेच अनेक भखूींड महानगरपामलकेच्या 
नािािर नसल्याने खाजगी लोकाींनी सदर भखूींड बळकाविल ेआहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु र्ासनाचे कोट्यिधी रुपयाींचे नकुसान होत असल्याने 
र्ासनाने उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) •  औरींगाबाद महानगरपामलकेच ेसमुारे ३० त े४० भखूींड 
खाजगी व्यक्तीने बळकािल,े हे खरे नाही. 
•  तथावप, जानेिारी २०२१  मध्ये त्रिमतूी चौकातील एका भखूींडाच्या 
मोजणीच्यािेळी आखीि पत्रिकेिरुन महानगरपामलकेच ेनाि िगळण्याची बाब 
ननदर्िनास आली, ही िस्तजुस्थती आहे. 
(२) ि (३) •  औरींगाबाद महानगरपामलका क्षेिातील मौ.गारखेडा, विनायक 
नगर, त्रिमतुी चौक येथील न.भ.ूक्र.१५३५९/ ३४/२/१ ही ममळकत 
महानगरपामलकेच्या मालकीची असनू मींजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षक्षत आहे. 
•   नगर भमूापन अर्धकारी,औरींगाबाद याींनी १९९५ मध्ये विकास प्रार्धकरणाची 
पिूि परिानगी न घेता निीन ममळकत पत्रिका उघडून त्यास सींबींर्धत खरेदीदाराच े
नाि  लािले. 
•    याबाबत नगर भमूापन कायािलय, औरींगाबाद कडून सदर जागेची मोजणी 
कामी नो्ीस प्रमसध्द करण्यात आली. मोजणीसाठी प्रत्यक्ष जागेिर 
महानगरपामलकेच ेकमिचारी पाठविले असता, मोजणी कराियाची ममळकत ही 
महानगरपामलकेची असल्याचे ननदर्िनास आल.े 
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•   त्यानसुार महानगरपामलकेतरे् आक्षेप घेण्यात आला असनू, नगर भमूापन 
अर्धकारी,  औरींगाबाद याींनी सदर ममळकतीसाठीची मोजणी ि नामाींतर 
करण्याच्या प्रस्तािास स्थर्गती हदली आहे. 
•   तसेच, या सींदभाित अर्धक्षक, भमूी अमभलेख, औरींगाबाद याींच्याकड ेअपील 
दाखल करण्यात आल ेअसल्याचे औरींगाबाद महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मुांबईतील बीडीडी चाळीांच्या पुनविचिासाबाबत 
  

(२३) *  २०८६४   श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.झीशान मसहििी (िाांदे्र 
पिूच), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.िभैि 
नाईि (िुडाळ), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण 
पजश्चम), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), 
श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), 
श्री.अमभमन्य ुपिार (औसा), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अब ूआजमी 
(मानखूदच मशिाजीनगर), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.लहू िानड े
(श्रीरामपरू), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षिण), श्रीमती 
माधुरी ममसाळ (पिचती), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.राम सातपतु े(माळमशरस), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा) : 
सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बीडीडी चाळीींच्या पनुवििकास प्रकल्पाला सन २०१७ पासनू सरुुिात 
करण्यात आली, परींत ूअदयापही सदर प्रकल्प रखडला असताींना ‘बीडीडी’चाळ 
प्रकल्पाच्या ननविदेतील अ्ी-र्ती, तसेच आराखड्यामध्ये बदल करण्याचा 
ननणिय र्ासनाने घेतला असल्याची बाब हदनाींक १५ जानेिारी, २०२१  रोजी िा 
त्या समुारास ननदर्िनास आली आहे, यामळेु मळू ननविदेबाबत प्रश्नर्चन्ह 
ननमािण झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बी.डी.डी. चाळीतील रहहिार्ाींना सींक्रमण मर्बीराऐिजी थे् 
पनुििसन इमारतीत स्थलाींतर करण्यासाठी २२ मजल्याींच्या इमारतीऐिजी ४० 
मजल्याींची इमारत बाींधण्यासाठीचा अ्यास करण्यासाठी हदनाींक ६ जानेिारी, 
२०२१ रोजी िा त्यासमुारास उपाध्यक्ष म्हाडा ि अन्य अर्धकाऱ्याींची सममती 
स्थापन करण्यात आली आहे तसेच बीडीडी चाळ पनुििसन आराखड्यात बदल 
केल्याने खचाित रुपये ४५०० को्ीींची िाढ झाली असनू सदरचा खचि उचलण्यास 
म्हाडाने असमथिता दर्िविली असल्याच ेहदनाींक २० जानेिारी, २०२१ रोजी िा 
त्यासमुारास उपाध्यक्ष म्हाडा याींच्या सममतीने सादर केलेल्या अहिालात नमदू 
केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरळी, नायगाि, ना.म.जोर्ी मागाििरील बीडीडी चाळीींच्या 
पनुिविकासाची प्रकक्रया सींथगतीने सरुु असल्याने ननिड झालेल्या कीं पन्याींनी 
प्रकल्पातनू माघार घेण्याच े पि म्हाडाला हदल े होत े तसेच ना.म.जोर्ी मागि 
येथील पनुििसन इमारतीींमध्ये स्थलाींररत झालेल्या पाि भाडकेरुीं ना घरे वितररत 
करण्याची आयोजजत केलेली सोडत तीन िेळा रद्द केली असनु सदर बी.डी.डी. 
चाळीींच्या अधीकृत िास्तवुिर्ारदाींच्या बठैकीत म्हाडा मारं्त “िास्त ुविर्ारद” 
स्पधेत बाद ठरविण्यात आलले्या कीं िा्दारामारं्त सादरीकरण करण्यात आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मर्िडी ( मुींबई ) येथे मुींबई पो ि् रस््च्या मालकीच्या भखूींडािर 
असलेल्या बी.डी.डी.चाळीींच्या पनुवििकासाकरीता मुींबई पो ि् रस््च्या मालकीचा 
भखूींड म्हाडाला हस्ताींतरीत करण्यासाठीच्या मान्यतचेा प्रस्ताि कें द्र र्ासनाकड े
पाठविण्यात आला असनु मर्िडी येथील बी.डी.डी.चाळीींच्या पनुवििकास 
प्रकल्पाबाबतची सदय:जस्थती काय आहे,   
(५) असल्यास, मुींबईतील बीडीडी चाळीींचा पनुवििकास जलदगतीने करण्यासाठी 
र्ासनाने कोणती कायििाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   



38 

 
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) ि (२) बीडीडी चाळ पनुवििकास प्रकल्पासाठी तातडीने 
कराियाच्या उपाययोजना सचूविण्यासाठी हद.२९/१२/२०२० रोजीच्या 
पररपिकान्िये उपाध्यक्ष, म्हाडा याींचे अध्यक्षतखेाली सममती गहठत केलेली आहे. 
सदर सममतीने हद.१५/०२/२०२१ रोजी अहिाल र्ासनास सादर केलेला आहे. 
     सदरहू सममतीचा अहिाल मा. मखु्य सर्चि याींचे अध्यक्षतखेालील र्क्ती 
प्रदत्त सममतीच्या विचाराथि सादर केला आहे. सदरहू सममतीच्या मर्र्ारर्ीनींतर 
उर्चत ननणिय र्ासन स्तरािर घेण्यात येणार आहे. 
(३) नायगाींि येथील प्रकल्पाचे काम सरुु होऊ न र्कल्यामळेु प्रकल्पाचे कीं िा्दार 
मे. लासिन ॲन्ड ्ुब्रो मलमम्ेड याींनी हद.०३/०७/२०२० रोजीच्या पिान्िये कीं िा् 
सींपषु्ात (Termination of Contract) आणण्याबाबत नो्ीस जारी केली होती. 
तथावप, कीं िा्दाराने हद.०४/१२/२०२० रोजीच्या पिान्िये प्रकल्पाचे काम सरुु 
ठेिण्याबाबत सींमती दर्िविली आहे. 
     तथावप, िरळी ि ना. म. जोर्ी मागि येथील प्रकल्पाच्या कीं िा्दाराने 
प्रकल्पातनू माघार घेण्याबाबतची अर्ी कोणतीही नो्ीस हदलेली नाही. 
     ना. म. जोर्ी मागि येथील स्थलाींतररत झालेल्या भाडकेरुीं च्या प्रस्तावित 
पनुििसन सदननका ननजश्चत करण्यासाठी आयोजजत केललेी सोडत कोविड-१९ चा 
प्रादभुािि ि काही ताींत्रिक कारणामळेु तीनिळेा रद्द करण्यात आली आहे. तथावप 
या सींगणकीय सोडतीचा कायिक्रम हद.११/०२/२०२१ रोजी मा. मींिी (गहृननमािण) ि 
मा. मींिी (पयाििरण) याींच्या उपजस्थतीत सींपन्न झाला. 
(४) मर्िडी (मुींबई) येथील बी.डी.डी. चाळ ही मुींबई बींदर न्यासाच्या जागेिर 
असल्याने ससुाध्यता अहिाल मुींबई बींदर न्यास (BPT) याींना र्क्ती प्रदत्त 
सममतीच्या मान्यतनेे हद.१६/०२/२०१८ रोजीच्या पिान्िये सादर केलेला आहे. 
त्याबाबत अदयाप मुींबई बींदर न्यासाचा ननणिय अप्राप्त आहे. 
(५) ि (६) बी.डी.डी. चाळ पनुवििकास प्रकल्पाची अींमलबजािणी गतीमान 
करण्यासाठी र्ासनाने हद.२९/१२/२०२० रोजीच्या पररपिकान्िये उपाध्यक्ष, म्हाडा 
याींचे अध्यक्षतखेाली सममती गहठत केलेली आहे. सदरहू सममतीने 
हद.१५/०२/२०२१ रोजी अहिाल र्ासनास सादर केलेला आहे. 
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     सदरहू सममतीचा अहिाल मा. मखु्य सर्चि याींच ेअध्यक्षतखेालील र्क्ती 
प्रदत्त सममतीच्या विचाराथि सादर केला आहे. सदरहू सममतीच्या मर्र्ारर्ीनींतर 
उर्चत ननणिय र्ासन स्तरािर घेण्यात येणार आहे. 

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

उल्हासनगर महानगरपामलिेतील (जज.ठाणे) नगरचना विभागाच े
अमभयांता याांच्यािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२४) *  २२७६८   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : 
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर महानगरपामलकेतील (जज.ठाणे) नगररचना विभागाचे अमभयींता 
श्री. परमेश्िर बडुगे याींना सन २०१० मध्ये ४१ हदिसाींची पोलीस कोठडीची मर्क्षा 
होऊनही त्याींना पनु्हा उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या नगररचना विभागातच 
ननयकु्ती हदली असल्याचे ननदर्िनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती 
काय ननदर्िनास आल,े तदनसुार श्री.बडुगे याींना पनु्हा त्याच विभागात ननयकु्ती 
देण्याची सििसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, श्रीमती सनुनता तोरणे, नगरसेविका याींनी श्री.बडुगे याींच्यािर 
असलेल्या गरैव्यिहाराच्या आरोपाींची चौकर्ी करून त्याींचे ननलींबन कायम 
करण्याबाबत आयकु्त, उल्हासनगर महानगरपामलका याींच्याकड ेमागणी केली 
असल्याचे ननदर्िनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
श्री.बडुगे याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायििाही करण्यात आली िा 
येत आहे , 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी श्री. परमशे्िर बडुगे याींची उल्हासनगर महानगरपामलकेमार्ि त 
हदनाींक ३०.०८.२०१३ रोजीच्या ज्ञापनादिारे विभागीय चौकर्ी करण्यात आली 
असता, अपचाऱ्यािर ठेिण्यात आलेला दोर्ारोप मसध्द होत नाही असा चौकर्ी 
अहिाल हदनाींक २४.०४.२०१५ रोजी सादर करण्यात आला आहे. 
     तसेच, श्री. बडुगे हे उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या आस्थापनेिरील 
कमिचारी असनू, उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या नगररचना विभागातील 
“कननषठ अमभयींता” सींिगाितील एक अमभयींता ननयत ियोमानानसुार     
हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०२० रोजी सेिाननितृ्त झाल े असल्याने तसेच, 
उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या आस्थापनेिर कमिचाऱ्याींची कमतरता 
असल्यामळेु श्री. बडुगे याींची हदनाींक २५.०९.२०२० रोजी प्रर्ासकीय कारणास्ति 
नगररचना विभागात बदली करण्यात आली असल्याचे उल्हासनगर 
महानगरपामलकेने कळविल ेआहे. 
(३) अर्ा आर्याची मागणी केलेले ननिेदन उल्हासनगर महानगरपामलकेस प्राप्त 
झालेले नाही.  
     तथावप सदर कमिचाऱ्याची नगररचना विभागातनू इतर विभागात बदली 
करण्याचे हदनाींक ०४ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच े ननिेदन उल्हासनगर 
महानगरपामलकेस प्राप्त झाल ेआहे. 
(४) सदर ननिेदनाच्या अनरु्ींगाने ननयमानसुार योग्य ती कायििाही करण्यात येत 
आहे असे उल्हासनगर महानगरपामलकेने कळविल ेआहे.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

ठाणे ि अहमदनगर जजल््याला जोडणा-या शहापूर-घाटघर  
रस्त्याच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२५) *  २४१०८   श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) ठाणे ि अहमदनगर जजल्ह्याला जोडणा-या र्हापरू-घा्घर रस्त्याच े    
सन २००१ मध्ये सिेक्षण होऊनही गत २० िर्ांपासनू रस्त्याचे काम प्रलींत्रबत 
असनू रस्त्याच्या पनु:सिेक्षणासाठी तत्कालीन र्ासनाने सन २०१६-१७ च्या 
आर्थिक अथिसींकल्पात रुपये ५० लाखाींची तरतदू करुनही िन विभागाच्या विविध 
परिानग्या अभािी सदर रस्ता प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता र्हापरू तालकु्यातील डोळखाींब, तळिाड,े मे्, 
हहींगळुन गािाच्या हद्दीतनू जाणार असल्यामळेु ४४ ककमी अींतर कमी होणार 
असनू अनेक लोकप्रनतननधीींनी यासाठी र्ासनाकड े पाठपरुािा केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्ि काय आहेत 
ि तदनसुार सदर रस्त्याचे बाींधकाम  करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, तसेच सदरहू रस्त्याच ेकाम केव्हापयतं पणूि होणे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) नाही. 
        सदर रस्त्याच्या सिेक्षणासाठी २०१६-१७ मध्ये रु. ५०.०० लक्ष तरतदू 
करण्यात आली होती. त्यानसुार ननविदा प्रमसध्द करण्यात आल्या होत्या तथावप, 
ननविदेस कोणाचाही प्रनतसाद ममळालेला नाही.सदर कामास २०२१-२२ मध्ये 
ननधीच्या उपलब्धतनेसुार िाढीि तरतदू करण्याचे ननयोजन आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) ि (४) प्रश्नाधीन रस्त्याच्या बाींधकामाबाबत ननकर्, मींजुरी ि ननधी 
उपलब्धतचे्या अधीन राहून काम हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

 
----------------- 
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मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील दगुचम आहदिासी भागातील  

न्याहाडी- िाल्हीिरे रस्त्याची झालेली दरुिस्था 
  

(२६) *  २१९४२   श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :  
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरुबाड (जज.ठाणे) तालकु्यातील दगुिम आहदिासी भागातील 
न्याहाडी-िाल्हीिरे या समुारे दहा ककमी अींतराच्या रस्त्यािर अनेक खड्ड ेपडल े
असनू खडीही ननघालेली आहे, तसेच नागमोडी िळणामळेु रस्त्याची पणुित: 
दरुिस्था झाली असल्याने या दगुिम पररसरातील आहदिासीींना रस्त्या अभािी 
अनेक अडचणीींना सामोरे जाि ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००८ मध्ये या रस्त्याचे डाींबरीकरण झाल,े माि त्यानींतर 
अदयापपयतं साििजननक बाींधकाम विभागाच्या दलुिक्षामळेु रस्त्याची दरुिस्था 
झाल्याने या रस्त्याने  एस.्ी. तसेच खाजगी िाहनेही जात नाहीत, त्यामळेु 
तथेील स्थाननकाींना िाहतकुीच्या साधनाींअभािी अनेक अडचणीींना सामोरे जाि े
लागत असनु सदरहू रस्त्याचे खडीकरण ि डाींबरीकरण करण्यात याि ेम्हणून 
गत पाच िर्ि सातत्याने मा. साििजननक बाींधकाम मींिी, कायिकारी अमभयींता, 
साििजननक बाींधकाम  विभाग ठाणे, मा. पालकमींिी, ठाणे जजल्हा आदीींना लेखी 
ननिेदनादिारे मागणी करूनही अदयाप रस्त्याच ेकाम दलुिक्षीत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रस्त्याचे मजबतुीकरण, खडीकरण ि डाींबरीकरण 
करण्याचे काम अदयापही न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करून  सदरहू न्याहाडी-िाल्हीिरे या समुारे 
दहा कक.मी. अींतराच्या रस्त्याचे मजबतुीकरण, खडीकरण ि डाींबरीकरण 
करण्याचे काम विनाविलींब हाती घेऊन पणूि करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर रस्ता जजल्हा पररर्देकडून साििजननक बाींधकाम विभागाकड ेदजोन्नती 
झाल्यानींतर हस्ताींतरीत करण्यात आला आहे. रस्त्याच्या मजबतुीकरण ि 
डाींबरीकरणाच्या कामासाठी अथिसींकल्पात तरतदु करण्यात आली असनू, 
सदय:जस्थतीत सदर काम ननविदा स्तरािर आहे. 
(३) ि (४) कोव्हीड-१९ च्या सींसगिजन्य रोगामळेु अथिव्यिस्थेिरील वित्तीय 
उपाय योजना करण्यासाठी सिि कामाींना स्थर्गती देण्यात आली होती. तथावप 
आता सदर कामाची ननविदा प्रकक्रया सरुू करण्यात आलेली आहे. ननविदा 
ननजश्चती नींतर ननधी ननकर् ि प्राधान्यक्रमाने काम हाती घेण्याचे ननयोजन 
राहील. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
मसांधदुगुच-िोल्हापूर या दोन जजल््याांना जोडणा-या भैरीची पाणांद घाट 

रस्त्याच ेअपूणाचिस्थेत असलेले िाम पूणच िरणेबाबत 
  

(२७) *  २०६७७   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मस ींधदुगुि- कोल्हापरू या दोन जजल्ह्याींना सिाित कमी अींतराने जोडणारा 
भरैीची पाणींद हा र्ीिकालीन घा् कुडाळ (जज.मस ींधदुगुि) तालकु्यातील आींजजिड ेि 
भदुरगड (जज.कोल्हापरू) तालकु्यातील पा्गाि दरम्यान असनू केिळ साडचेार 
कक.मी. अींतराच्या या घा्ाच ेकाम अपणूाििस्थेत असनु रखडले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, साििजननक बाींधकाम खात ेि िन खात्याने सींयकु्तीक सव्हेक्षण 
करुन केिळ ३२ को्ी रुपयाींचा खचि ननधािररत केलेला कुडाळ तालकु्यातील 
आींजजिड ेजिळील भरैीची पाणींद हा र्ीिकालीन घा् अदयापही पणूि झालेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू घा् रस्त्याचे अपणूाििस्थेत असलेले काम विनाविलींब 
हाती घेिनू पणूि करण्यात याि ेम्हणून त्या पररसरातील ग्रामस्थाींनी मागील २ 
िर्ांपासनू सातत्याने मा.साििजननक बाींधकाम मींिी, पालकमींिी, मस ींधदुगुि जजल्हा 
आदीींकड ेलेखी ननिेदनादिारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार मस ींधुदगुि–कोल्हापरू हे दोन जजल्हे जोडणाऱ्या सिाित 
कमी अींतराच्या रस्त्याचे काम सरुु करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायििाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) ि (२) प्रश्नाींककत मसींधदुगूि- कोल्हापरू या दोन 
जजल्हयाींना जोडणाऱ्या घा् मागािचे प्राथममक सव्हेक्षण करण्यात आल ेअसनू, 
त्यानसुार एकूण ५.११० कक.मी. घा् मागािचे बाींधकाम करणे आिश्यक 
आहे.                                       
     सदर घा् मागािच्या लाींबीपकैी ४.११० कक.मी. लाींबी िनक्षेि हद्दीतनू जात.े 
त्यापकैी ३.११० कक.मी. लाींबी मस ींधुदगूि जजल्हयात ि १.०० कक.मी. लाींबी 
कोल्हापरू  हद्दीत येत.े 
      सदर घा्रस्ता बाींधकामासाठी अींदाजजत खचि रु. ३२.३६ को्ी इतका 
असनू, सदर घा् मागािच ेकाम कोणत्याही योजनेतनू मींजूर नसल्याने अदयाप 
पणूि झालेले नाही.  
(३) याबाबत श्री. बाळा सािींत, अध्यक्ष ्ाळींबा धरणग्रस्त कृनत सममती,      
म.ु दकुानिाड याींच ेहदनाींक २८.०६.२०१६ चे ननिेदनाव्दारे मागणी करण्यात आली 
आहे. 
(४) मसींधुदगूि- कोल्हापरू या दोन जजल्हयाींना जोडणाऱ्या घा् मागािच े काम ननधी 
ननकर् प्राधान्य क्रमानसुार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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नागरी िमाल जमीन धारणा िायदा रि झाल्यानांतर १६ हजार एिर 

भूखांड शासनाच्या ताब्यात न ममळाल्याबाबत 
  

(२८) *  २३४४३   श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) “ नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा “ रद्द झाल्यानींतर  र्ासनाने     
३७ हजार एकर भखूींड ताब्यात घेणे आिश्यक असतानाही केिळ १७ हजार एकर 
भखूींड उपलब्ध आहेत त्यापकैी समुारे एक हजारच भखूींड र्ासनाने सींपाहदत केल े
असनू उििररत १६ हजार एकर भखूींडािर अनर्धकृतररत्या काही उदयोजक ि 
विकासक याींनी परस्पर कब्जा केलेला असल्याचे ननदर्िनास आलेले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नागरी कमाल जमीन धारणा कायदयातील कलम २० (१) अन्िये 
सिलतीत ममळालले ेभखूींड ज्या प्रयोजनासाठी आहेत त्यासाठी िापरले जाणे, 
आिश्यक असताना तसा िापर होत नसल्यामळेु त ेभखूींड र्ासनाने ताब्यात 
घ्यािेत आणण त्यािर साििजननक गहृननमािण प्रकल्प राबिािे असा आदेर् 
मा.उच्च न्यायालयाच्या पणूि पीठान ेसन २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान हदलेला 
असनू अदयाप त्यानसूार कायििाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या पणूिपीठाने हदलेला ननणिय मान्य न 
करता र्ासनाने न्या.बी.एन.श्रीकृषण आयोग नेमला आहे या आयोगाच्या 
मर्र्ारर्ीींचे स्िरुप काय आहे ि उक्त भखूींडाींचा ताबा, िापर, वितरण तसेच 
कब्जा यात र्ार मोठया प्रमाणात अननयममतता तसेच गरैव्यिहार झाल्याचे 
हदसनू येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आल े
आहे, त्यानसुार र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२) ि (३) राज्य र्ासनाने नाजकधा ननरसन 
अर्धननयम, १९९९ हा हद.२९.११.२००७ रोजी जस्िकारला असनू उक्त 
अर्धननयमानसुार कलम २० अन्िये मींजुर केलले्या योजना ि कलम 
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१०(३)/१०(५) नसुार ताब्यात घेतलेल्या जममनीींना सींरक्षण प्राप्त आहे. 
        परींत,ु नाजकधा ननरसन अर्धननयमानसुार कलम २० च्या िधैतबेाबत 
महाराषर चेंबर ऑर्  हाऊसीींग इींडस्रीज ि इतर याींनी मा. उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींचेसमोर रर् यार्चका क्र.९८७२/२०१० दाखल केली होती. उक्त 
यार्चकेमध्ये मा.न्यायालयाने कलम २० खालील  योजनेच्या अ्ी ि र्ती 
योजनाधारकाींिर बींधनकारक असल्याचा हदलेला ननणिय, विर्रे् अनमुती यार्चका 
क्र.२९००६/२०१४ अन्िये मा. सिोच्च न्यायालयात आव्हाननत झाला होता. मा. 
सिोच्च न्यायालयाने हद.१०.११.२०१४ रोजी योजनाधारकाींिर कोणताही प्रनतकूल 
पररणाम होईल, अर्ी कारिाई (Coercive action)  करु नये अस ेआदेर् हदले 
होत.े मा. न्यायालयाच्या उक्त आदेर्ाच्या पाश्ििभमूीिर योजनाधारकाकडून 
योजनेखालील क्षेिाींचा विकास होत नव्हता. 
          त्यामळेु प्रस्ततु प्रकरणी राज्य र्ासनास मर्र्ारस करण्यासाठी 
र्ासन ननणिय हद.१६.६.२०१७ अन्िये श्री.बी.एन.श्रीकृषण, सेिाननितृ्त न्यायमतूी, 
मा. सिोच्च न्यायालय ि श्री.बी.एन.मखीजा, सेिाननितृ्त सर्चि, महाराषर 
र्ासन याींची दविसदस्यीय सममती गठीत करण्यात आली होती. सदर सममतीने 
हदलेला अहिाल, त्याबाबतची  र्ासनाची भमुमका ि Consent Terms मा. 
सिोच्च न्यायालयासमोर मसव्हील ॲप्लीकेर्नदिारे दाखल करण्यात आली. मा. 
सिोच्च न्यायालयाने हद.०२.०७.२०१९ रोजी जव्दसदस्यीय सममतीच्या 
मर्र्ारर्ीनसुार कायििाही करण्यास अनमुती हदल्याने र्ासन ननणिय 
हद.०१.८.२०१९ नसुार नाजकधा कलम २० खालील योजनाींबाबत धोरणात्मक 
ननणिय घेण्यात आलेला आहे. त्यानसुार अर्धमलू्याचा भरणा करुन 
योजनेखालील क्षिे रहहिास प्रयोजनाथि विकासास अनजु्ञेय केलेले असनू कमी 
आकारमानाच्या सदननका ठेिण्याचे बींधन घालनू गहृबाींधणीस प्रोत्साहन हदलेल े
आहे. ज्या विकासकाींना कलम २० च्या अ्ी / र्तीनसुार योजना पणुि कराियाची 
असेल तर सदर विकासकाींना त्यानसुार योजना पणूित्िास नेणेस प्रत्यिाय नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही.    
 

----------------- 
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धचखली (जज.बुलढाणा) नगरपररषदेच्या हििाढ  
प्रस्तािास मान्यता ममळणेबाबत 

  

(२९) *  २१७२२   श्रीमती श्िेता महाल े(धचखली) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्चखली नगरपररर्द (जज.बलुढाणा) याींनी हदनाींक २१ ऑगस््, २०१९ रोजी िा 
त्या समुारास जजल्हार्धकारी याींचेमार्ि त र्चखली नगरपररर्देचा हद्दिाढ प्रस्ताि 
आिश्यक त्या ठराि ि मर्र्ारर्ीसह जजल्हार्धकारी याींचे पि क्रमाींक र्चखली 
हद्दिाढ /२०१९/  जा क्र ३९३ हदनाींक २२ /८/ २०१९ अन्िये र्ासनाकड ेसादर 
केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एक िर् ेत्यािर कोणत्याही प्रकारची कायििाही न झाल्याने माहे 
ऑगस््, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान 
सर्चि, नगरविकास विभाग याींच्याकड े पाठपरुािा केल्यानींतर नगरविकास 
विभागाने मागणी केल्यानींतर पररपणूि प्रस्ताि सादर करण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार 
सदर प्रस्तािास मान्यता देण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
• जजल्हार्धकारी, बलुडाणा याींच्याकडून पि प्राप्त झाल े होत.े तथावप, 
पिासोबतचा प्रस्ताि पररपणूि नव्हता.  
(२) ि (३)  • र्चखली नगरपररर्द हद्दिाढीसींदभाित मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी हदनाींक १०/९/२०२० रोजी पि हदले होत,े हे खरे आहे. 
• जजल्हार्धकारी, बलुडाणा याींचेकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताि अत्यींत सींक्षक्षप्त 
होता. प्रस्तािात आताच्या ७.८८ चौ.कक.मी. क्षेिात २४.८७ चौ.कक.मी. इतकी िाढ 
प्रस्तावित होती. तर मळू ५७८८९ इतक्या लोकसींख्येत केिळ ९१९५ इतकी िाढ 
होत होती. तसेच मोठ्या प्रमाणात र्तेी क्षेिाचा यामध्ये समािेर् होता.  
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• प्रस्तािात काही ग्रामपींचायतीच्या भागाींचा हद्दिाढीत समािेर् होता. तथावप, 
याबाबतचा ग्रामपींचायतीचा ठराि नव्हता.  
• या सिि िु् ीींची पतूिता करुन घेण्यात आली असनू नगरपररर्देने आता र्तेी क्षिे 
िगळून ि ग्रामपींचायतीचा भाग िगळून सधुाररत प्रस्ताि जजल्हार्धकारी, 
बलुडाणा याींच्यामार्ि त हदनाींक ४/१२/२०२० रोजीच्या पिान्िये र्ासनास सादर 
केला आहे. 
• सदर प्रस्ताि र्ासन मान्यतसेाठी सादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

पुणे महानगरपामलिा हिीत विविध प्रभागाांत अनतिषृ्ट्टीमुळे  
मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याबाबत 

  

(३०) *  २०९७२   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.चेतन तपेु 
(हडपसर) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पणेु, महानगरपामलका हद्दीत माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान 
विविध प्रभागात अनतिषृ्ीमळेु मोठ्या प्रमाणािर हानी झाली असनू धनकिडी, 
त्रबबेिाडी, कािज, िारजेमध्ये तसेच कोंढिा, पद्मािती, अरण्यश्िेर, सहकारनगर, 
दत्तिाडी आणण जुन्या ओढ्यालगतच्या अनेक सोसायट्याींच्या मसमामभ ींती िाहून 
गेल्या असनू सोसायट्याींच्या पाककंगमध्ये पाणी मर्रून जनजीिन विस्कळीत 
झाल ेअसल्याचे ननदर्िनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या परुानींतर पणेु महानगरपामलकेच्या बाींधकाम विभागाने 
केलेल्या पाहणीमध्ये नाल्याींिरील सिािर्धक अनतक्रमणे ही कोंढिा आणण कािज 
पररसरात असल्याच े ननदर्िनास आल े असनू नाल्याींमध्ये बेकायदा बाींधकाम े
आणण अनतक्रमणे केलले्या ८५ जणाींना नो्ीस देण्यात आल्याचेही ननदर्िनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महानगरपामलकेच्या अींदाजपिकात स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
ननधी मींजूर करूनही अदयापपयतं ननविदा प्रकक्रया केली नसल्याचेही ननदर्िनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्ि काय 
आहेत,  त्या अनरु्ींगाने ननविदा प्रकक्रया राबविण्याबाबत तसेच नाल्याींमध्ये 
असलेली बेकायदा अनर्धकृत बाींधकामे आणण अनतक्रमणे काढणेबाबत र्ासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) ि (२)  •  पणेु र्हरात हद.१४ ऑक््ोबर, २०२० मध्ये 
तसेच त्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणािर पाऊस झाला होता. या पािसामळेु विविध 
प्रभागात नाला/ओढ्या लगतच्या सोसाय्ीींच्या मसमामभ ींती िाहून गेल्याच े
ननदर्िनास आलेले नाही,  तथावप, या पािसामळेु काही सोसायट्याींच्या 
पाककंगमध्ये पाणी मर्रलेले होत,े ही िस्तजुस्थती आहे. 
•  या पािसानींतर पणेु महानगरपामलकेच्या अर्धकाऱ्याींमार्ि त प्रत्यक्ष स्थळ 
पाहणी करण्यात आलेली होती. पाहणीमध्ये धनकिडी, त्रबबेिाडी, कािज, 
िारजेमध्ये तसेच कोंढिा, पद्मािती, अरण्यश्िेर, सहकारनगर, दत्तिाडी या 
पररसरात रस्त्यािर पाणी साठलेले होत,े अस ेहदसनू आल.े 
•  त्यामळेु िहनक्षमता  िाढण्यासाठी तातडीने नाला ि ओढ्याच ेखोलीकरण 
करण्यात आल ेअसनू, या पररसरातील नाला ि ग्ाराींची सार्सर्ाई करण्यात 
आली आहे.त्यामळेु पाण्याचा ननचरा त्िरीत झाला असनू या पािसामळेु 
कोणतीही जीवित अथिा वित्त हानी झालेली नाही,अस े पणेु महानगरपामलकेने 
कळविले आहे. 
•  तथावप यापिूी हद.२५.०९.२०१९ रोजी उद्भिलले्या अनतिषृ्ीच्या िेळी  आींबील 
ओढा येथील परूामळेु सदर नाल्यालगतची अींदाजे १०३५ रनन ींग मी्र मसमामभ ींत 
िाहून गेलेली आहे. 
•   या अनतिषृ्ीमळेु आींत्रबल ओढा ि आसपासच्या पररसराला परू येिनू 
नाल्यातील पाणी सोसाय्ीींमध्ये मर्रल्यामळेु हठकहठकाणी नागरीकाींच े
मोठयाप्रमाणािर नकुसान झाल ेहोत.े तसेच नाल्यामधील पाणी इतरि पसरून 
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जजिीत ि वित्त हानी मोठ्या प्रमाणािर झाली होती.  
•    त्यािेळी पणेु र्हरातील आींत्रबल ओढा नाल्याचे ि पररसरातील ३५४ 
ममळकतीींमध्ये पणेु महानगरपामलकेमार्ि त सिेक्षण करण्यात आल ेहोत.े 
•    पणेु महानगरपामलकेने या पररसरातील एकूण ७९ बेकायदेर्ीर बाींधकामाींना 
नो्ीस हदल्या असनू त्यात कोंढिा खुदि ि कोंढिा बदु्रकु येथील ४ ि कािज 
येथील समुारे १६ बाींधकामाींचा समािेर् आहे. तसेच ४ हठकाणी 
कारिाई  करण्यात आलेली आहे.  
(३) ि (४)  • आींबील ओढयामध्ये आलेल्या परुामळेु झालेल्या साििजननक 
नकुसानीच्या अनरु्ींगाने पणेु महानगरपामलकेमार्ि त दरुूस्तीचे काम करण्यात 
येत असनू, या कामात कल्व्ह ि् पलूाची उींची िाढिीणे, नाल्याची रींकलाईन 
दरुूस्ती करणे, र्हरातील विविध भागात पणेु महानगरपामलकेच्या मालकीच्या 
ममळकतीींसाठी सींरक्षण मभींत बाींधणे इत्यादी गोष्ीींचा अींतभािि असनू आींबील 
ओढ्यातील गाळ काढून नाला खोलीकरणाचे काम करण्यात आल ेआहे. 
• आींबील ओढ्याच्या बाजूने मसमामभ ींती बाींधण्यासाठी ३ ननविदा काढल्या असनू 
त्यापकैी २ ननविदाींबाबत मा. उच्च न्यायालयात रर् यार्चका दाखल झालेली 
आहे.  तसेच एका ननविदेच ेकायािदेर् देिनू काम सरुु करण्यात आल ेआहे.  
•  पणेु महानगरपामलकेच्या सन २०२०-२१ च्या अींदाजपिकात या कामाकरीता 
रू.२६.४० को्ी इतकी तरतदू उपलब्ध आहे. त्याव्यनतररक्त मा.स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी रू.२२.५० को्ी एिढी तरतदू उपलब्ध करून हदली 
आहे. त्याअनरु्ींगाने ननविदा प्रकक्रया करून मसमामभ ींत बाींधण्याचे काम सरुू 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
अनुसूधचत जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागाांिर बनािट प्रमाणप् े

सादर िरुन बबगर आहदिासीांनी नोिऱ्या ममळविल्याबाबत 
  

(३१) *  २०९४४   श्री.धमचरािबाबा आ्ाम (अहेरी), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), 
श्री.बाळासाहेब आजब े(आष्ट्टी), डॉ.किरण लहामटे (अिोल)े, श्री.चांद्रिाांत ऊफच  
राजुभयै्या रमािाांत निघरे (बसमत), डॉ.सांदीप धुिे (अणी), श्री.गणपत 
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गायििाड (िल्याण पिूच) :  सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाच्या सेिेत अनसुरू्चत जमातीसाठी आरक्षक्षत असलेल्या जागाींिर 
जातीची बनाि् प्रमाणपि ेसादर करुन मोठ्या प्रमाणािर त्रबगर आहदिासीींनी 
नोकऱ्या ममळविल्याची प्राप्त झालेल्या तक्रारीींिर हदनाींक ६ जुल,ै २०१७ रोजी िा 
त्या समुारास एका प्रकरणात मा.सिोच्च न्यायालयाने अनसुरू्चत जमातीच्या 
आरक्षक्षत नोकऱ्या बळकािणाऱ्या त्रबगर आहदिासीींना र्ासकीय सेिेत सींरक्षण 
देता येणार नाही ि त्यानसुार राज्य र्ासनाने त्याबाबत कायििाही करण्याचा 
ननणिय घेतला असल्याच े हदनाींक २७ डडसेंबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
ननदर्िनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  जातीचे बनाि् दाखले देऊन अनसुरू्चत जमातीच्या आरक्षक्षत 
नोकऱ्या बळकािणाऱ्या १२ हजाराींहून अर्धक त्रबगर आहदिासी अर्धकारी ि 
कमिचाऱ्याींना राज्य र्ासनाच्या विविध विभागाींत अर्धसींख्य पदे ननमािण करुन 
११ महहन्याींच्या कालािधीसाठी रे्रननयकु्त्या देण्यात आल्या असल्याचेही 
त्याचसमुारास ननदर्िनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्रबगर आहदिासी अर्धकारी-कमिचाऱ्याींच्या रे्रननयकु्त्याींची 
प्रकक्रया ही अदयापही सरुुच आहे, माि १२ हजार जागा ररक्त होऊनही गत दोन 
िर्ाित र्क्त २८ आहदिासी उमेदिाराींच्याच ननयकु्त्या करण्यात आल्या 
असल्याचेही माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्िनास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सरकारी नोकरीपासनू िींर्चत राहहलले्या खऱ्या आहदिासीींना 
तातडीने नोकऱ्या उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती विर्रे् मोहहम 
राबविली आहे िा राबविण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उद्धि ठािरे : (१) मा.सिोच्च न्यायालयाने मसजव्हल अपील क्र.८९२८/ २०१५ 
(चेअरमन ॲण्ड मॅनेजजींग डायरेक््र, एर्सीआय आणण इतर विरुद्ध जगहदर् 
बालाराम बहहरा ि इतर) च इतर यार्चका यामध्ये हद.६.७.२०१७ रोजी मागास 
जातीींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे र्ासकीय सेिेत दाखल झालेल्या ि 
त्यानींतर जातीचे दाि ेअिधै ठरलेल्या व्यक्तीींना र्ासकीय सेिेत सींरक्षण देय 
ठरत नाही, असा ननणिय हदलेला आहे. मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ननणियाची 
अींमलबजािणी करण्यासाठी विभागाच्या हद.२१.१२.२०१९ च्या र्ासन 
ननणियान्िये अनसुरू्चत जमातीच्या प्रमाणपिाच्या आधारे सेिेत ननयकु्त 
झालेल्या ि सदर जातीचे प्रमाणपि अिधै ठरलेल्या कमिचाऱ्याींना अर्धसींख्य 
पदािर िगि करण्याबाबतचे ननदेर् देण्यात आलेले आहेत.  
(२) ि (३) सामान्य प्रर्ासन विभागास प्राप्त झालले्या माहहतीनसुार या 
विभागाच्या हद.२१.१२.२०१९ च्या र्ासन ननणियानसुार अनसुरू्चत जमातीचे जात 
प्रमाणपि अिधै ठरलेल्या ३०४३ अर्धकारी/ कमिचाऱ्याींना अर्धसींख्य पदािर िगि 
करण्यात आलेले आहे. आतापयतं अनसुरू्चत जमातीच्या ६१ उमेदिाराींना 
ननयकु्ती देण्यात आलेली आहे. 
(४) या विभागाच्या हद.२१.१२.२०१९ च्या र्ासन ननणियान्िये अनसुरू्चत 
जमातीचे प्रमाणपि अिधै ठरलेल्या कमिचाऱ्याींना हद.३१.१२.२०१९ पयतं 
तात्परुत्या स्िरुपात ११ महहन्याच्या कालािधीसाठी अर्धसींख्य पदािर िगि करुन 
सदर ररक्त झालेली पदे हद.१.२.२०२० पयतं कालबद्ध कायिक्रमानसुार भरण्याचे 
ननदेर् देण्यात आललेे आहेत. तथावप, कोविड, १९ या महामारीमळेु सन २०२० 
मध्ये भरती प्रकक्रया राबविता आली नाही. चाल ूिर्ाित अर्धसींख्य पदाींमळेु ररक्त 
झालेली सिि पदे भरण्यात येतील. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

 

----------------- 
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महाराष्ट्् लोिसेिा आयोगामाफच त सरळ सेिेतील मेगा भरतीसाठी  

बनािट िां पनीला िां ्ाट हदल्याबाबत 
  

(३२) *  २०३८९   अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर 
(जजांतरू), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्चम), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सनुनल िाांबळे 
(पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप 
पजश्चम), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), श्री.हदलीप 
लाांड े (चाांहदिली), श्री.राजेश पिार (नायगाांि), श्री.उदयमसांग राजपतु (िन्नड), 
श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षिण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्य ु पिार (औसा), श्रीमती याममनी यशिांत 
जाधि (भायखळा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), 
श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओिळा माजजिडा), श्रीमती मांदा म्हा् े(बेलापरू), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.लक्ष्मण 
जगताप (धचांचिड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड 
दक्षिण) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट् लोकसेिा आयोगाला (एमपीएससी) सक्षम करण्याऐिजी महाआय्ी 
विभागाने र्ासनाच्या सरळ सेिेतील मेगा भरतीसाठी पररक्षा प्रकक्रया राबविण्यास 
पाि ठरविलेल्या चार खासगी कीं पन्याींपकैी दोन कीं पन्याींचा काळ्या यादीत 
समािेर् असल्याची बाब हदनाींक २० डडसेंबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
ननदर्िनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पररक्षा प्रकक्रयेसाठी महाआय्ीन ेपाि ठरविलेल्या चारपकैी एका 
कीं पनीला उत्तर प्रदेर् र्ासनाने माहे मे, २०१९ मध्ये िा त्या दरम्यान तर 
दसु-या एका कीं पनीला महाराषर राज्य परीर्देने माहे जनू, २०२० मध्ये िा त्या 
दरम्यान काळ्या यादीत ्ाकल ेअसल्याच ेननदर्िनास  आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाच्या विविध विभागाींमधील अराजपत्रित पदाींिरील भरती 
करण्यासाठी महाराषर लोकसेिा आयोगाने सकारात्मक प्रनतसाद हदला 
असताींनाही ही भरती प्रकक्रया खाजगी सींस्थेच्या माध्यमातनू करण्याचा ननणिय 
र्ासनाकडून घेण्यात आल्यािर “एमपीएससी स््ुडींट्स राईट्स” या विदयाथी 
सींघ्नेच्याितीने ‘खाजगी सींस्थेऐिजी महाराषर लोकसिेा आयोगातरे्च पररक्षा 
घेऊन भरती करािी’ अर्ी मागणी मा. मखु्यमींिी याींच्याकड ेमाहे डडसेंबर, २०२०/ 
जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्या दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अर्ा प्रकारच्या बनाि् कीं पनीला कीं िा् हदल्यामळेु पररक्षा 
प्रकक्रयेत मोठ्या प्रमाणात गरैप्रकार होत असल्याचे ननदर्िनास येत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, देर्ातील विविध प्रकारच्या परीक्षा घेणा-या विश्िास ूकीं पन्याींना 
डािलनू उत्तर प्रदेर् र्ासन  ि महाराषर राज्य पररर्देने काळ्या यादीत 
्ाकलेल्या दोन कीं पन्याींची मर्र्ारस करण्यात आल्याने  या प्रकरणी र्ासन 
त्िरीत चौकर्ी करुन  दोर्ी आढळणा-याींिर कोणती कारिाई करणार िा करीत 
आहे, 
(६) असल्यास, अराजपत्रित पदाींिरील भरती प्रकक्रया महाराषर लोकसेिा 
आयोगातरे् राबविण्याबाबत र्ासनाने ननणिय घेऊन कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे : (१) ि (२) महाआय्ीने पाठविलले्या माहहतीनसुार महाआय्ी 
याींनी प्रमसध्द केलेल्या ननविदेत भाग घेतलेल्या सिि कीं पन्याींची ताींत्रिक 
पडताळणी अनतर्य का्ेकोर पध्दतीने पार पाडण्यात आली आहे. ताींत्रिक 
पडताळणी करीत असताना काळ्या यादीत नाि ेआढळलेल्या कीं पन्या ननविदा 
प्रकक्रयेतनू िगळण्यात आल्या आहेत. उििररत कीं पन्या ह्या कुठल्याही सींस्थेमध्ये 
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काळ्या यादीत समाविष् नाहीत अथिा काळ्या यादीतनू िगळण्यात आल्या 
बद्दलचे परुािे या कीं पन्याींनी सादर केले आहेत ि त्या नींतरच या कीं पन्याींची ननिड 
महाआय्ी याींनी केलेली आहे. 
(३) महाराषर लोकसेिा आयोगाने राज्य र्ासनाच्या अखत्याररतील सिि र्ासकीय 
कायािलयातील ग्- “ब” (अराजपत्रित), ग्-“क” सींिगाितील पदभरती 
आयोगामार्ि त करण्याच्या प्रस्तािास काही अ्ीींच्या अर्धन राहुन मान्यता हदली 
आहे. 
      तसेच “ राज्यातील ग् “ब” (अराजपत्रित)  ि ग् “क”पदाींची भरती 
महाराषर लोकसेिा आयोगादिारे  घेणेबाबत “एमपीएससी स््ूडींट्स राईट्स” 
(MPSC STUDENTS RIGHTS) याींचेकडून हदनाींक ३०/०९/२०२०  ि हदनाींक 
०४/११/२०२० अन्िये मा. उपमखु्यमींिी ि मा. राज्यमींिी (सामान्य प्रर्ासन 
विभाग) याींना अग्रेवर्त केललेी पि ेविभागास प्राप्त झाली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(५) ननविदेतील अ्ीींनसुार ननिड झालले्या कीं पन्याींपकैी एखादी कीं पनी प्राप्त 
परुाव्याींनसुार दोर्ी आढळल्यास त्या कीं पनीस ननिड यादीतनू कमी करण्याची 
तरतदू करण्यात आली आहे. 
(६) भतूपिूि दयु्यम सेिा ननिड सेिा मींडळाच्या कक्षेतील नामननदेर्नाच्या 
को्यातील ग् “ब” (अराजपत्रित) ि ग् “क” सींिगाितील पदाींच्या स्पधाि परीक्षा 
महाराषर लोकसेिा आयोगामार्ि त करण्याबाबतचा प्रस्ताि र्ासनस्तरािर 
तपासण्यात येत आहे. 
(७) प्रश्न उद् ाित नाही.    

----------------- 
  
सोलापूर (जज.सोलापूर) महानगरपामलिेत स्माटच मसटी अांतगचत कक्रमसल  

या सल्लागार िां पनीने गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
  

(३३) *  २३८९८   श्री.विजयिुमार देशमखु (सोलापरू शहर उत्तर) :  
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू (जज.सोलापरू) महानगरपामलकेत स्मा ि् मस्ी अींतगित कक्रमसल या 
सल्लागार कीं पनीचा गरैव्यिहार ननदर्िनास आला असनू या कीं पनी 



56 

अींतगित  दोन अन्य कीं पन्या देखील काम करीत असनू त्याींच्या कामािर 
कोट्यिधी रुपयाींचा खचि होत असल्याची माहहती ननदर्िनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पाबाबत स्मा ि् मस्ी कापोरेर्नला सल्ला देण्याबरोबरच 
प्रकल्पाचा आराखडा (design) करणे रेकॉडि ठेिणे या कामाचा ठेका कक्रमसल 
कीं पनीला हदला होता यामध्ये गरैव्यिहार झाला असल्याने कक्रमसल कीं पनीचे काम 
थाींबविण्यात आल ेअसल्याच ेहदनाींक १६ जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्या समुारास 
ननदर्िनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्मा ि् मस्ी प्रर्ासनाने र्ासनाकड ेयाबाबतचा 
अहिाल पाठविला आहे काय, तसेच सदर काम देत असताना कीं पनीस ननयम ि 
अ्ी घालण्यात आल्या आहेत काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
र्ासनाकडून कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२), (३), (४) ि (५) • सोलापरू र्हराचा कें द्र र्ासन 
परुस्कृत स्मा ि् मस्ी अमभयानाींतगित हदनाींक २८ जानेिारी, २०१६ रोजी समािेर् 
करण्यात आला आहे. 
• सदर योजनेच्या अींमलबजािणीकररता मखु्य सल्लागार ननयकु्त करणेकररता 
कें द्र र्ासनाच्या सचूनानसुार सोलापरू मस्ी डवे्हलपमें् कॉपोरेर्न मल. दिारा 
रीतसर ननविदा प्रमसद्ध करण्यात आली होती. 
• प्राप्त ननविदाींच्या छाननीनींतर कक्रमसल ररस्क इन्रास्रक्चर सोल्यरु्न मल. या 
कीं पनीस मखु्य सल्लागार म्हणून हदनाींक ३० सप् े्ंबर,२०१६ रोजी करार करून 
रीतसर ननयकु्ती आदेर् देण्यात आलेले आहेत. 
• सदर करारामध्ये कीं पनीच्या कामाचे स्िरूप ि त्यासींबींधीच्या अ्ी ि र्ती 
नमदू केलेल्या आहेत. 
• सदर ननयकु्ती आदेर्ात स्मा ि् मस्ी प्रकल्पाची अींमलबजािणी करण्यासाठी 
कामाच्या प्रगतीननहाय ि दरमहा अर्ी विभागणी करून करारनामा करण्यात 
आला होता. सदर करारनाम्यानसुार आतापयतं रुपये ७.९२ को्ी इतकी रक्कम 
कक्रमसल कीं पनीने परुविलेल्या सेिेसाठी अदा करण्यात आली आहे. 
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• कक्रसील कीं पनीने प्रकल्प अींमलबजािणीकररता आिश्यक ताींत्रिक मनषुयबळ 
परुविण्यात कसरू केल्याचे ननदर्िनास आल्यामळेु हदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२० 
रोजीच्या सींचालक मींडळाच्या बठैकीत झालले्या ननणियानसुार करारनाम्यातील 
तरतदुीनसुार नो्ीस देऊन नो्ीस कालािधी अींती कक्रमसल कीं पनीची सेिा हदनाींक 
०३ जानेिारी, २०२१ रोजी बींद करण्यात आलेली आहे. 
• याबाबतचा प्रस्ताि सोलापरू स्मा ि् मस्ी कीं पनीच्या सींचालक मींडळापढेु अींनतम 
ननणियासाठी सादर करण्यात आलेला असनू सींचालक मींडळाच्या ननणियानींतर 
याबाबतचे अींनतम आदेर् पाररत करण्यात येणार आहेत. 

----------------- 
  
गोंडवपपरी (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील मौजा चिेबापूर, सिमूर येथील 

शतेिऱ्याांना भूसांपादीत जममनीचा मोबदला ममळणेबाबत 
  

(३४) *  २२६५८   श्री.सभुाष धोटे (राजूरा) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडवपपरी (जज.चींद्रपरू) तालकु्यातील गोंडवपपरी, धाबा त ेपोडसा रामा-३६९ 
रस्त्याकरीता मौजा चेकबापरू, सकमरू येथील र्तेकऱ्याींच्या 
जममनी  ५०  िर्ािपिूी भसूींपादीत  करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भसूींपादीत जममनीचा मोबदला सदरहू र्तेकऱ्याींना तातडीने 
देण्याबाबत मा. लोकप्रनतनीधी याींनी हदनाींक २२ जानेिारी, २०२१ रोजी िा 
त्यासमुारास जजल्हार्धकारी याींना ननिेदन हदल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून सदर र्तेकऱ्याींना भसूींपादीत जममनीचा 
मोबदला ममळण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अींर्त: खरे आहे. 
       गोंडवप ींपरी तालकु्यातील धाबा त ेपोडसा रस्त्याकरीता मौज ेसकमरू 
चेकबापरू येथील र्तेकऱ्याींच्या जममनीचे सींपादन करण्याकरीता सन २००७ मध्ये 
प्रस्ताि तयार करण्यात आला होता. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) भसूींपादन कायदा - २०१३ नसुार नव्याने भसूींपादन प्रस्ताि तयार करून 
मोबदला देण्याकरीता सदरच ेकाम अथिसींकजल्पत करण्याकरीता प्रस्तावित केले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मुांबई शहरातील तीन िषाचहून प्रलांबबत असलेले ि सुरु न झालेले  
प्रिल्प ताब्यात घेऊन म्हाडातफे पुनविचिास िरण्याबाबत 

  

(३५) *  २३३११   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील जुन्या उपकरप्राप्त मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या 
पनुवििकासासाठी ना हरकत प्रमाणपि जारी केल्यािर पाच िर्ाित प्रकल्पाचे काम 
सरुु न करणाऱ्या समुारे ४६४ प्रकल्पाींना म्हाडातरे् हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०२० 
रोजी िा त्या समुारास नो्ीसा बजािण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित र्ासनाने माहे ऑगस््, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान 
मींजुर केलेल्या कायदयानसुार तीन िर्ािहून प्रलींत्रबत असलेले ि सरुु न झालेले 
प्रकल्प ताब्यात घेऊन त्याचा म्हाडाने स्ित: पनुवििकास करण्याबाबत कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, सदरहू हदघिकाळ प्रलींत्रबत असलेले ि काम सरुु न झालले्या 
प्रकल्पाच्या पनुवििकासासाठी अदयापपयतं  र्ासनाने एकूण ककती ननधी 
उपलब्ध करुन हदला आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय, हे खरे आहे.  मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना 
मींडळाने पिुी ज्या उपकरप्राप्त इमारतीींना विकास ननयींिण ननयमािली ३३ (७) 
अींतगित ना-हरकत प्रमाणपि प्रदान केल े होत,े त्या सिि प्रकरणाींचा आढािा 
मींडळाने माहे सप् े्ंबर-२०२० महहन्यात घेतला असता, अींदाजे ४६४ प्रकरणाींमध्ये 
ना-हरकत प्रमाणपिधारकाींनी कामे सरुु केली नाहीत. त्यामळेु मींडळाने 
प्रकरणननहाय तपासनु ना-हरकत प्रमाणपिधारकाींना नो्ीस बजािण्याचे काम 
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सरुु केल ेआहे. माहे रे्ब्रिुारी-२०२१ अखेरपयतं अींदाज ेएकूण ३७२ ना-हरकत 
प्रमाणपिधारकाींना नो्ीस बजाविण्यात आली आहे. 
(२) मुींबई र्हरातील जीणि ि धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतीींचा पनुवििकास 
जलद गतीने होण्याकररता मालक/विकासकाींनी अधिि् अिस्थेत सोडलेले 
पनुवििकास प्रकल्प म्हाडातरे् भसूींपादन करुन पणुि करण्याकररता म्हाड 
अर्धननयम, १९७६ मध्ये सधुारणा करण्याबाबतच्या विधेयकास पािसाळी 
अर्धिेर्न-२०२० मध्ये सभागहृाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर विधेयकास 
मा.राज्यपाल महोदयाींची मान्यता प्राप्त झाली असनू, महामहहम राषरपती 
महोदयाींकड ेपढुील मान्यतसेाठी पाठविण्यात आल ेआहे. म्हाड अर्धननयमात 
सधुारणा  अींनतम झाल्यानींतर मालक/विकासकाींनी अधिि् अिस्थेत सोडलेले 
प्रकल्प म्हाडातरे् ताब्यात घेऊन त्याींचा पनुवििकास करण्यात येईल. 
(३) मालक/विकासकाींनी अधिि् अिस्थेत सोडलेले प्रकल्प पणूि करण्यासाठी 
लागणाऱ्या ननधीबाबतचा ननणिय म्हाड अर्धननयमातील प्रस्तावित सधुारणा 
अींनतम झाल्यानींतर घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

अजुचनी/मोरगाांि (जज.गोंहदया) येथील िोहमारा-देसाईगांज  
महामागाचची अत्यांत दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(३६) *  २०८७०   श्री.मनोहर चांहद्रिापरेू (अजुचनी-मोरगाांि), श्री.िृष्ट्णा गजब े
(आरमोरी) :   सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अजुिनी/मोरगाींि (जज.गोंहदया) विधानसभा क्षिेातील कोहमारा-देसाईगींज हा 
राषरीय महामागि खड्डमेय ि जीणि झालेला असनू रस्ता दरुुस्तीचे काम गत २ 
िर्ािपासनु सींथगतीने सरुु असल्यामळेु अपघाताींचे प्रमाण िाढल े
असल्याची  बाब माहे जानेिारी, २०२१ च्या दसुऱ्या आठिड्यात िा त्या 
दरम्यान ननदर्िनास आललेी आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कीं िा्दाराींनी खड्ड ेन भरताच कागदोपिी काम 
दाखिनू अर्धका-याींच्या सींगनमताने परस्पर देयके घेतलेली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आल ेि तदनसुार सींबींधीत दोर्ी अर्धकारी ि कीं िा्दाराींिर कारिाई 
करण्याबाबत तसेच कोहमारा-देसाईगींज रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     कोहमारा- देसाईगींज हा रस्ता राज्यमागि (प्ररामा-११) दजािचा असनू सदर 
रस्त्याचे ६३/३०० ककमी त े ११५/७०० ककमी लाींबीमध्ये हॅम(पॅकेज क्र.१३५) 
अींतगित काम प्रगतीत असनू सदर रस्त्यािरील खड्ड ेिेळोिेळी भरण्यात आल े
आहेत. तसेच उक्त रस्त्याचा काही भाग ‘ब्रम्हपरूी-िडसा(देसाईगींज)-कुरखेडा- 
कोरची’ हा राषरीय महामागि क्र.५४३ असनू त्याची लाींबी १.५० कक.मी आहे.सदर 
१.५० कक.मी लाींबी सधु्दा खड्ड ेविरहहत असनू सदयजस्थतीत सजुस्थतीत आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मुांबईतील सांक्रमण मशबबरातील सदननिाांच्या भाड्यापोटी म्हाडाच े 
१०० िोटी रूपये वििासिाांनी थिविल्याबाबत 

  

(३७) *  २१३२७   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील 
(िल्याण ग्रामीण) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील जुन्या ि मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहहिार्ाींच ेस्थलाींतर 
कराियाचे असल्यास म्हाडाच्या इमारत दरुूस्ती ि पनुरिचना मींडळाकड ेसध्या 
र्क्त २५ सदननका उपलब्ध आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींक्रमण मर्त्रबरातील समुारे सात हजार सदननकाींपकैी सध्या 
साडतेीन हजार सदननका विकासकाींच्या ताब्यात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या विकासकाींनी सदर सदननकाींच्या भाड्यापो्ी म्हाडाच े१०० 
को्ी रूपये थकविल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्िनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आल े आहे ि तदनसुार सदर सदननकाींच्या भाड्यापो्ीची रक्कम 
विकासकाींकडून िसलू करण्याबाबत तसेच सदरच्या सदननका म्हाडाच्या ताब्यात 
घेण्यासींदभाित र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय,  हे खरे आहे. 
(३) होय, हे अर्ींत: खरे आहे 
(४) १. विकासकाींकडील सींक्रमण गाळ्यापो्ी थकीत भाड्याच्या िसलूीकररता 
मा.न्यायालयामध्ये Recovery Civil Suit दाखल करण्याबाबत सींबींधीत पॅनल 
िकील याींना मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळ  याींनी कळविले आहे.  
२. यापकैी विकासक मे.एस.डी.कॉपोरेर्न याींचे विरुध्द मा.उच्च न्यायालयामध्ये 
मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळ   याींच्यादिारे र्पथपि दाखल 
करण्यात आल ेआहे. 
३. तसेच विकासक मे.िधिमान डवे्हलपसि याींचे विरुध्द मा.उच्च न्यायालयाकड े
दाखल कराियाच्या Recovery Civil Suit चा मसदूा (Draft) म्हाडाच्या विर्ध 
विभाग याींचेकड ेअमभप्राय/ तपासणी करुन मा.उच्च न्यायालयामध्ये Recovery 
Civil Suit दाखल करण्याबाबत सींबींधीत पॅनल िकील याींचेकड ेमुींबई इमारत 
दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळ याींनी हदला आहे. 
४. सींक्रमण गाळयाींच्या भाड्याची थकबाकी असणाऱ्या विकासकाींविरुद्ध म्हाड 
अर्धननयम १९७६ चे कलम १८० अींतगित कायििाही करण्याकररता विकासक याींची 
जींगम ि स्थािर मालमत्ताबाबतचा तपमर्ल सादर करण्याबाबत जजल्हार्धकारी/ 
मुींबई र्हर, मुींबई उपनगर, ठाणे, रायगड ि पालघर याींना हद. २९.०९.२०१७ 
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अन्िये ि तसेच स्मरणपि हदनाींक १९.०७.२०१८ तसेच स्मरणपि क्र २,    
हदनाींक २३.१०.२०२० अन्िये मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळ याींच्यादिारे 
कळविण्यात आल ेअसनू त्याबाबतची माहहती अदयाप पयतं अप्राप्त आहे. 
५. वि.नन.नन. ३३(१०) अींतगित १२ विकासक याींना सींक्रमण गाळयापो्ी थकीत 
भाड ेभरणा करीत नाहीत तोपयतं सदर विकासक याींना इतर परिानग्या देण्यात 
येऊ नये याबाबत हदनाींक २३.१०.२०२० अन्िये मखु्य कायिकारी अर्धकारी, 
झोपडप््ी पनुििसन प्रार्धकरण याींना मींडळाकडून कळविण्यात आल ेआहे. 
६. सिि विकासकाींना मींडळामार्ि त थकीत रक्कमचेा भरणा त्िरीत करण्याबाबत 
कळविण्यात आल ेआहे. 
७. विकासकाना वितरीत करण्यात  आलेल्या सींक्रमण  गाळयाच्या भाडयापो्ी 
थकीत रक्कमेचा भरणा न करुन र्ासनाचे आर्थिक नकुसान केल्यामळेु 
थकबाकीदार विकासक याचेविरुध्द गनु्हा दाखल करण्याबाबत हदनाींक 
१८.०३.२०१८ अन्िये एकुण १२ विकासक ि हद. ०९.०२.२०२१ अन्िये नव्याने  
१० विकासक अस ेएकुण २२ विकासका विरुध्द  खेरिाडी पोलीस स््ेर्न येथे 
मुींबई इमारत दरुुस्ती  ि पुनरिचना मींडळाने तक्रार  दाखल केली आहे. उििरीत 
विकासक याींचे विरुध्द मा.न्यायालयामध्ये Recovery Civil Suit दाखल 
करण्याबाबत पॅनल िकील याींच्याकड ेमुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळाने 
आिश्यक त ेदस्तऐिज परुविले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

 

नागपूर महानगरपामलिेच्या िारखाना विभागामध्ये  
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(३८) *  २१५६५   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू  महानगरपामलकेतील दोनर्पेेक्षा जास्त िाहनाींच्या देखभाल ि 
दरुुस्तीकरीता सन २०१५-१६ ि सन २०१६-१७ मध्ये रु २ को्ी ३१ लक्ष रुपयाींची 
खरेदी करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या खरेदीमध्ये ्ायरची ककींमत बाजारातील दकुानाींमध्ये 
१४,८००.०० असताींना ३५,९५०.०० मध्ये, रेडीयल ्ायर १८,४००.०० असताींना 
८५,४५६.०० मध्ये तथा इतर साहहत्य बाजार भािापेक्षा जास्त ककींमतीमध्ये खरेदी 
करण्यात आल ेआहेत , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त खरेदीबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आल ेि त्यानसुार पढेु कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) सन २०१५-१६ मध्ये  नागपरू महानगरपामलकेच्या 
कायािजन्ित ११८ िाहन/ममर्नरीच्या देखभाल  ि दरुुस्ती कररता रु.९८.०४ लक्ष 
इतका खचि करण्यात आललेा असनू, सन २०१६-१७ मध्ये कायािजन्ित ११२ 
िाहन/ ममर्नरीच्या देखभाल ि दरुुस्तीकररता रु.१३४.३६ लक्ष असा एकूण 
२३२.४० लक्ष इतका खचि करण्यात आलेला आहे. 
(२)  नागपरू मनपाच्या कारखाना विभागाकडून करण्यात आलेली खरेदी ही, 
नागपरू मनपाच्या मींजूर दर करारानसुार करण्यात आललेी आहे. 
     सदरचे दर हे ई-ननविदेदिारे ि व्यापक प्रमसध्दीन े बाजारातनू विविध 
परुिठादाराकडून दर मागिनू ि ननम्नतम दरािर िा्ाघा्ी करुन, दर करार 
अींतीम करण्यात आल ेआहेत. ि त्यानसुार ननविदेतील पाि परुिठा दाराकडून 
साहहत्य खरेदी करण्यात येत आहे. 
     त्यानसुार या खरेदीमध्ये, रु.३५,९५०/-ककीं मतीचे ०१ साधे ् ायर ि ०१ ् यबु 
असनू, रु.८५,४५६/- मध्ये ०२ रेडीयल ् ायर  आणण  ०२ ् यबूचा समािेर् आहे. 
(३) ि (४) यासींदभाित, नागपरू महानगरपामलकेच्या हदनाींक ०८/१२/२०१७ च्या 
सििसाधारण सभेत, मा.नगरसेिकाींनी दर तर्ाितीसींदभाित केलेल्या तक्रारीच्या 
आधारे, महासभेने त्यािेळी  हदलेल्या आदेर्ानसुार, कारखाना  विभागातील 
सींबींधीत कमिचाऱ्याींना  ननलींत्रबत करण्यात आल ेहोत.े 
     त्याींच्या विरोधात केलेल्या विभागीय चौकर्ी मध्ये त्याींचेिर दोर्ारोप 
मसध्द न झाल्याने, त्याींना पनु्हा कामािर घेण्यात आललेे आहे. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपामलिेिडून विना प्रकक्रया मलजल ि साांडपाणी  
समुद्रात ि नद्याांमध्ये सोडण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३९) *  २०४४७   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), अॅड.आमशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण 
पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सांतोष दानि े(भोिरदन), िॅप्टन 
आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सधचन 
िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच), श्रीमती माधरुी ममसाळ (पिचती) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील साींडपाणी समदु्रात सोडण्यापिूी महानगरपामलकेने त्यािर योग्य ती 
प्रकक्रया करािी मगच त े पाणी अरबी समदु्रात सोडाि े तसेच साींडपाण्यािर 
महानगरपामलका प्रर्ासन प्रकक्रया करत े की नाही हे तपासनू त्याबाबत दर 
तीन  महहन्याींनी अहिाल महानगरपामलकेकडून महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण 
मींडळाने मागिनू घ्यािा अस ेआदेर् मुींबई उच्च न्यायालयाने माहे जुल,ै २०१९ 
मध्ये िा त्या दरम्यान हदले होत,े माि या आदेर्ाची पतूिता न करता 
न्यायालयाच्या सदरहू आदेर्ाकड े महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण मींडळ तसेच 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने दलुिक्ष केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील साींडपाणी तसेच कचरा मोठया प्रमाणािर समदु्रात 
सोडला जातो ि मुींबई महानगरपामलकेकडून साींडपाण् यािर कोणतीही प्रकक्रया न 
करताच हा कचरा ि साींडपाणी समदु्रात सोडण्यात येत ेअसा आरोप कररत पिूी 
मस्ीझन सकि ल र्ॉर सोर्ल िेल्रे्अर अण्ड एज्यकेुर्न या सींस्थेच्या ितीने  
अॅड. र्हेजाद नक्िी याींनी मा. मुींबई उच्च न्यायालयात जनहहत यार्चका दाखल 
केली होती ि सदर यार्चकेची दखल घेत मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने 
महानगरपामलका प्रर्ासन तसचे महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण महामींडळाला सदरहू 
आदेर् माहे जुल,ै २०१९ मध्ये िा त्या दरम्यान हदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपामलकेकडून प्रकक्रया न करता मलजल ि 
साींडपाणी ममठी, दहहसर, पोयसर आणण ओमर्िरा नदीत सोडल्यामळेु दवूर्त 
झालेल्या नदया प्रदरू्णमकु्त करण्याचा ननणिय मुींबई महानगरपामलकेने 
घेतल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्िनास आल ेआहे,   
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हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपामलकेच्या उपरोक्त ननणियानसूार काम पणूि 
करण्यासाठी ककती कालािधी लागणार आहे ि ककती ननधी खचि करण्यात येणार 
आहे, तसेच या नदयाींच ेरुीं दीकरण केल्यामळेु बार्धत होणाऱ्या कु्ुींबाींच ेत्याच 
पररसरात पनुििसन करण्यात येणार आहे काय, 
(५) असल्यास, मा. न्यायालयाच्या आदेर्ाच े उल्लींघन करणा-या 
सींबींर्धताींविरोधात जबाबदारी ननजश्चत करुन त्याींच्यािर विनाविलींब कायदेर्ीर 
कारिाई करण्याबाबत, नदी ककनारी निीन मल:ननस्सारण िहहनी ्ाकून 
साींडपाणी ि मलजल अन्यि िळविण्याबाबत तसेच मुींबई महानगरपामलका 
क्षेिात साींडपाणी ि मलजल विना प्रकक्रया नदीत ि समदु्रात सोडण्याचे प्रकार 
पणूिपणे थाींबविण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) मुींबईतील साींडपाण् याची एकूण आठ साींडपाणी प्रकक्रया 
कें द्रातनू खालीलप्रमाणे विल् हेिा् लािली जात े:-  

लव् हग्रोव् ह ि िाींदे्र साींडपाणी सवुिधा कें द्रामध् ये मलजलािर प्राथममक 
प्रकारची प्रकक्रया करुन ३.५ कक.मी. लाींब समदु्रात पातमखुाव् दारे सोडण् यात येत.े 

िसोिा, घा्कोपर ि भाींडूप मलजल प्रकक्रया कें द्र ि िातीत तलाि या 
हठकाणी मलजलािर जव्दस् तरीय प्रकक्रया करुन मलजल अनकु्रमे मालाड ि ठाणे 
खाडीत सोडले जात.े  

चारकोप ि कुलाबा मलजल प्रकक्रया कें द्र अलीकडचे अदययाित 
करण् यात आल े असनू तथेे मलजलािर त्रिस् तरीय प्रकक्रया करुन मलजल 
सोडण् यात येत आहे.  

मालाड येथील मलजल प्रकक्रया कें द्र येथे प्राथममक प्रकक्रया केलेले 
मलजल मालाड खाडीत सोडल ेजात.े 

िरील नमदू आठ मलजल प्रकक्रया कें द्राींपकैी सात जागी (मालाड मलजल 
कें द्र िगळून) महाराष र राज् य प्रदरू्ण ननयींिण मींडळाने आखून हदलले् या जुन् या 
मानकानसुार योग् य ती प्रकक्रया करुन प्रकक्रया केलेले साींडपाणी 
महानगरपामलकेमार्ि त समदु्रात / खाडीत  सोडल ेजात ेि महाराष र राज् य प्रदरू्ण 
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ननयींिण मींडळाकडून मलजलाच् या नमनु् याची िेळोिेळी चाचणी केली जात.े 
(२) हे खरे आहे.  
(३) हे खरे आहे.  
(४) 

नद्याचे नाि खचच (अांदाजजत)   िालािधी 
ममठी नदी      २५०० को्ी      ५ िर् े
दहहसर नदी १८०.९९ को्ी    २४ महहने 
पोयसर नदी    ७५१.६९ को्ी    ३६ महहने 
ओमर्िरा नदी ५०३.४२ को्ी    ३६ महहने 

 
      ममठी नदीचे रुीं दीकरण केल्यामळेु बार्धत होणाऱ्या कु्ुींबाींना पयाियी घरे 
देण्याच्या बाबतीत महानगरपामलकेच्या प्रचमलत धोरणानसुार कारिाई करण्यात 
येत.े 
(५) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या हद्दीतील मलनन:सारण सधुारण्याकरीता चार 
घ्कामध्ये कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे.  

पहहल्या घ्कानसुार अजस्तत्िात असलेल्या रस्त्यािर ९३.६८ कक.मी. 
लाींबीच्या िाहहन्या ्ाकण्याचे उद्दीष् सन २३-२४ पयतं करण्याचे ननयोजजत 
असनू आजपयतं १५.०५ कक.मी. लाींबीचे काम पणूि झाल ेआहे तसेच ५१.१५ 
कक.मी. लाींबीचे मलनन:सारण िाहहनीचे काम प्रगतीपथािर आहे.  

दसुऱ्या घ्कानसुार विकास ननयोजनातील अविकसीत अनतक्रमीत रस्त े
आणण झोपडपट्टी पनुवििकास आराखड्यामधील रस्त्याींिर १४३ कक.मी. लाींबीच्या 
मलजल िाहहन्या ्ाकण्याच्या कामाचा समािेर् आहे.  

नतसऱ्या घ्कानसुार त्रबनपािसाळी प्रिाहाच्या माध्यमातनू नदयाींमध्ये 
विसगि होत असणारा मलजलास अ्काि करुन अजस्तत्िात असलेल्या 
मलनन:सारण िाहहनीस िळविण्याकररता ककीं िा नविन मलनन:सारण िाहहनीच े
जाळे ननमािण करुन सदर मलजल हा मलजल प्रकक्रया कें द्रापयतं िाहून 
नेण्याकररता बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ि त नेमणूक केलले्या 
सल्लागारामार्ि त कृती आराखडा तयार करण्यात आला असनू त्याबाबतची 
माहहती खालीलप्रमाणे आहे.  
 



67 

ममठी नदीत विसगि होणाऱ्या त्रबनपािसाळी प्रािाहास अ्काि 
करण्यासाठी चार ्प्प्यामध्ये ननयोजन केल ेआहे.  
• पहहल्या ्प्प्याच्या कामाचे कायािदेर् माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये देण्यात 
आल ेअसनू सदर काम प्रगतीपथािर आहे.  
• दसुऱ्या ्प्प्याच्या कामाचे कायािदेर् देण् यात आल े असनू, सदर काम 
प्रगतीपथािर आहे.  
• नतसऱ्या ्प्प्यातील कामाच्या ननविदा तयार करण् याचे काम प्रगतीपथािर 
आहे. 
• चौथा ्प्प्यातील कामाची ननविदा मागविण् यात आली आहे. तसेच दहहसर, 
पोईसर िालभ् आणण ओमर्िरा नदयाींच्या कामाींची ननविदा सधुाररत साींडपाणी 
विसींगि मानकाींच्या अनरु्ींगाने महानगरपामलकेमार्ि त मागविण्यात आलले्या 
आहेत.  

चौर्थया घ्कानसुार स्िच्छ भारत, स्िच्छ महाराषर, स्िच्छ मुींबई 
अमभयाींनाींतगित झोपडपट्टी ककीं िा इतर लहान रस्त्यािर घनकचरा विभागाींतगित 
मलनन:सारण सवुिधा परुविण्यात येतात.  
(६) प्रश्न उद् ाित नाही.  

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

म्हैसमाळ (ता.खलुताबाद, जज.औरांगाबाद) घाटातील रस्त्याच्या  
दरुूस्तीच ेिाम ननधीअभािी अपूणच असल्याबाबत 

  

(४०) *  २४०८१   श्री.प्रदीप जैस् िाल (औरांगाबाद मध्य) : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  म्हैसमाळ (ता.खुलताबाद, जज.औरींगाबाद) येथे दरिर्ी हजारो पयि् क भे् 
देत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हैसमाळ घा्ातील रस्त्याचे काम ननधीअभािी  अपणूि असनू 
रस्त्याींिर अनेक खड्ड ेपडून रस्त्याची दरुिस्था  झाल्यामळेु अपघाताचे प्रमाण 
िाढल ेआहे तसेच माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्या दरम्यान पडलेल्या 
पािसामळेु  सींपणुि रस्ता र्चखलमय  होऊन अनेक िाहने अडकून पडणे ि 
दचुाकी िाहने घसरून पडल्याचे ननदर्िनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, म्हैसमाळ घा्ातील रस्त्याचे काम पणूि करण्याकररता ननधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) ि (३) अींर्त: खरे आहे. 
      प्रश्नाधीन  खुलताबाद त ेम्हैसमाळ प्रजजमा-२१ कक.मी. ०/०० त े११/५०० 
रस्त्याची सधुारणा करण्याचे काम प्रगतीपथािर असनू ननधी उपलब्धतचे्या 
अधीन राहून पणूि करण्याचे ननयोजन आहे. माहे. जानेिारी, २०२१ मधील 
आकजस्मक पािसामळेु िाहनचालकाींची काही प्रमाणात गरैसोय झाल्याच े
ननदर्िनास आल ेअसनू क्षनतग्रस्त रस्त्याची दरुूस्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

िसई-विरार (जज.पालघर) महानगरपामलिेिड ेपांतप्रधान आिास 
योजनेंतगचत मांजूर िेलेले प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४१) *  २३५५७   श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :  
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  आर्थिक दबुिल घ्कातील लाभार्थयांसाठी कें द्र र्ासनाने सन २०१५ पासनू 
सरुू केलेल्या “पींतप्रधान आिास घरकुल योजना” अींतगित सन २०१५ पासनू 
िसई-विरार महानगरपामलकेला (जज.पालघर) २६५ अजि प्राप्त झाले असनू यातील 
१५७ मींजूर केलेले प्रस्ताि महानगरपामलकेकड ेप्रलींत्रबत असल्याचे ननदर्िनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत ३ िर्ािपासनू सदर १५७ प्रस्तािास मींजूरी 
ममळालेली  असतानाही  प्रस्ताि प्रलींत्रबत असण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार पढेु कोणती कायििाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) िसई-विरार र्हर महानगरपामलका क्षेिात आर्थिक दबुिल 
घ्काींतील लाभार्थयांसाठी “पींतप्रधान आिास योजनेची” अींमलबजािणी करण्यात 
येत असल्याची बाब िसई-विरार र्हर महानगरपामलकेने कळविली आहे. 
       सदर योजनेअींतगित िसई-विरार र्हर महानगरपामलकेकड ेआर्थिक ि 
दबुिल घ्काींतगित एकूण २६५ अजि प्राप्त झाल ेआहेत. त्यापकैी १६६ पाि 
लाभार्थयांचे अजि सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्याकरीता र्ासन ननयकु्त 
KPMG या सींस्थकेड ेपाठविण्यात आल ेआहेत. 
(२) ि (३)  कें द्र र्ासनामार्ि त सन २०१५ पासनू सरुु करण्यात आलेल्या 
पींतप्रधान आिास योजनेअींतगित र्ासनाने योजना लाभार्थयांची ननिड ननजश्चती 
करण्याकरीता KPMG या सींस्थेस ननयकु्त केल ेआहे. तथावप, सदर योजनेची 
प्रमसध्दी मर्त्रबरे, कायिर्ाळा ि बॅनरदिारे केल्याचे िसई-विरार र्हर 
महानगरपामलकेने कळविल ेआहे.  

दरम्यान सदर योजनेअींतगित प्राप्त होणाऱ्या अजांची सींख्या अल्प 
असल्याने योजनेच्या  मागिदर्िक सचूनातील ननकर्ाींमध्ये र्ासन पररपिक 
हदनाींक २०.१०.२०१८ नसुार सधुारणा करण्यात आली आहे. तदनींतर याआधारे 
िसई-विरार र्हर महानगरपामलका क्षिेात प्रमसध्दी देऊन अजि मागविण्यात आल े
आहेत.  
  सदर योजनेअींतगित महानगरपामलकेकड े प्राप्त २६५ अजांची छाननी 
करण्यात आली आहे. तसेच बऱ्याच अजामंध्ये असलेल्या िु् ीींची पतुिता करुन 
एकूण १६६ लाभार्थयांच ेअजि महानगरपामलकेच्या  प्रभाग सममती स्तरािर पाि 
ठरविण्यात आल.े  

सन २०२० मध्ये उद्भिलले्या कोविड-१९ प्रादभुाििाच्या पाश्ििभमुीिर 
िसई-विरार र्हर महानगरपामलकेने या योजनेसींदभाित कायििाही स्थर्गत ठेिली 
आहे. 
      तथावप, उपरोक्त बाबीींमळेु काही विलींब झाला असनू या योजनींअींतगित 
पाि लाभार्थयांचा विस्ततृ प्रकल्प अहिाल बनविण्याकरीता र्ासन ननयकु्त 
KPMG या सींस्थेकड े अजि ि इतर कागदपि े माहे, डडसेंबर २०२० मध्ये 
िसई-विरार र्हर महानगरपामलकेने पाठविल ेआहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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धमाचदाय रुग्णालयाांिडून गरीब रुग्णाांसाठी आरक्षित खाटा ठेिणे 
बांधनिारि िरण्याबाबत 

  

(४२) *  २१८४८   श्रीमती श्िेता महाल े (धचखली), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.राम सातपतु े (माळमशरस), 
श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.मसध्दाथच मशरोळे (मशिाजीनगर) : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  धमािदाय रूग्णालयामार्ि त एकूण क्षमतचे्या १०% खा्ा  मोर्त ि   
१०% खा्ा हया ५०% सिलतीच्या दरामध्ये गोरगरीब रूग्णाींच्या उपचाराकररता 
राखीि ठेिणे बींधनकारक असताींना देखील धमािदाय रूग्णालयाींकडुन त्याच े
उल्लींघन होत असल्याची बाब ननदर्िनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोरगरीब रूग्णाींना धमािदाय रूग्णालयाींत या योजनेचा लाभ 
ममळिनू देण्यास सहाय्य करण्यासाठी ननयकु्त केलेले  िदैयककय समाज सेिक 
(MSW) सींबींर्धत रूग्णालय प्रर्ासनार्ी सींगनमत करून गरजू रूग्णाींना योग्य 
ती माहहती न देता त्याींचेकडुन अनािश्यक कागदपिाींची मागणी करून उक्त 
योजनेचा लाभ ममळण्यापासनू रूग्णाींना िींर्चत ठेित आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आपत्कामलन पररजस्थतीमध्ये रूग्णालयात उपचारासाठी येणा-या 
गोरगरीब रूग्णाींना विहीत िळेेत िदैयकीय उपचार ममळण्यासाठी सिि धमािदाय 
रूग्णालयाींतील रूग्ण सवुिधा ि तथेे ननयकु्त  िदैयककय समाज सेिक याींच्या 
सेिा २४ तास उपलब्ध होत नसल्याने रूग्णाींना िदैयककय उपचारापासनू िींर्चत 
रहाि ेलागत आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अर्ा गोरगरीब रूग्णाींना विहीत िेळेत िदैयककय उपचार 
ममळण्यासाठी सिि धमािदाय रूग्णालयाींतील रूग्ण सवुिधा ि तथे े
ननयकु्त  िदैयककय समाज सेिक याींच े सेिापरीक्षण करणे गरजेच े असनू 
त्यानुींर्गाने र्ासनाने उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार पढेु  कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उद्धि ठािरे : (१) नाही.  
       राज्यातील धमािदाय रुग्णालये महाराषर साििजननक विश्िस्तव्यिस्था 
अर्धननयम, १९५० चे कलम ४१ कक अींतगित मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी 
आदेमर्त केलले्या योजनेचे अनपुालन सििसाधारणपणे करतात. तथावप, काही 
धमािदाय रुग्णालयाींकडून मा. उच्च न्यायालयीन योजनेचे पालन होत 
नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास जजल्हास्तरीय कायािलयाकडून ि देखरेख 
सममतीकडून आिश्यक चौकर्ी करुन योग्य ती कायििाही करण्यात येत.े  
(२) नाही. 
     सििसाधारणपणे धमािदाय रुग्णालयातील िदैयककय समाज सेिक 
(MSW) हे ननधिन ि दबुिल घ्काींतील रुग्णाींच्या कागदपिाींची छाननी करुन पाि 
रुग्णाींना सदर योजनेचा लाभ देण्याबाबत आिश्यक कायििाही करतात. तथावप, 
यासींदभाित काही तक्रार प्राप्त झाल्यास सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने धमािदाय 
आयकु्त कायािलयाकडून आिश्यक कायििाही केली जात.े 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही.   
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.    
                          ----------------- 
  

पुणे स्माटच मसटी िां पनीने शहरात िेलेली िामे  
ननिृष्ट्ट दजाचची असल्याबाबत 

  

(४३) *  २१०११   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील स्मा ि् मस्ी कीं पनीने र्हरात केलेल्या कामाींचा दजाि ननकृष् 
असनू सदर काम े ननयमबाह्य पद्धतीने सरुु असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, 
२०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्िनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननकृष् दजािची ननयमबाह्य काम े करणाऱ्या स्मा ि् मस्ी 
कीं पनीच्या कामाच ेलेखापरीक्षण देखील झाल ेनसल्याच ेननदर्िनास आल ेआहे,  
हे ही खरे आहे काय, 
 



72 

(३) असल्यास, हदनाींक ०९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा त्या समुारास झालले्या 
स्मा ि् मस्ी अॅडव्हायजरी र्ोरमच्या पाचव्या बठैकी दरम्यान मा. उपमखु्यमींिी, 
महाराषर राज्य याींनी कीं पनीच्या कामाींची सखोल चौकर्ी करण्याचे आदेर् हदल े
असल्याचेही ननदर्िनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे 
ननषकर्ि काय आहेत, त्यानरु्ींगाने र्ासनाने कारिाई करण्याबाबत कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) • हे खरे नाही. 
• पणेु स्मा ि् मस्ीतरे् करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कामाचे दजाि परीक्षण स्मा ि् 
मस्ीन ेननयकु्त केलले्या र्ासन मान्यता प्राप्त सींस्था स्ीकर्केर्न इींजजननअसि 
इीं्रनॅर्नल मल., मानकीकरण परीक्षण आणण गणुित्ता प्रमाणन ननदेर्ानालय, 
भारतीय प्रौदयोर्गकी सींस्थान,मुींबई मार्ि त केले जात.े 
(२) • हे खरे नाही. 
• स्मा ि् मस्ी कीं पनीच्या कामाची गणुित्ता तपासणी र्ासकीय मान्यताप्राप्त 
सींस्था स्ीकर्केर्न इींजजननअसि इीं्रनॅर्नल मल., मानकीकरण परीक्षण आणण 
गणुित्ता प्रमाणन ननदेर्ानालय, भारतीय प्रौदयोर्गकी सींस्थान, मुींबई मार्ि त 
करण्यात येत.े 
• तसेच दरिर्ी भारताच े ननयींिक ि महालेखापरीक्षक याींच्याकडून प्रार्धकृत 
केलेल्या सींस्थामार्ि त अींतगित ि िधैाननक लेखापरीक्षण करण्यात येत.े 
(३) • होय, हे खरे आहे. 
• स्थापत्य कामाींची रे्र तपासणी पणेु स्मा ि् मस्ीन ेर्ासकीय अमभयाींत्रिकी 
महाविदयालय, पणेु या ियस्त सींस्थेमार्ि त करण्याची सचुना करण्यात आली 
होती.  
(४) ि (५) • पणेु स्मा ि् मस्ीच्या सींचालक मींडळाची मान्यता घेऊन केलले्या 
कामाींचे रे्र परीक्षण र्ासकीय अमभयाींत्रिकी महाविदयालय, पणेु मार्ि त करून 
घेण्यात येणार आहे. 

----------------- 
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िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपामलिेच्या वििास आराखड्यामध्ये 

आरक्षित ठेिलेल्या वििास प्रिल्पाच्या जागेिरील अनधधिृत 
बाांधिामाबाबत 

  

(४४) *  २०३९४   अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्रीमती माधुरी ममसाळ 
(पिचती), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), 
श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबिली (जज.ठाणे) महानगरपामलकेच्या विकास आराखडयामध्ये 
आरक्षक्षत ठेिलेल्या भखूींडापकैी समुारे ८० ्क्के म्हणजे २५०० पेक्षा अधीक 
भखूींडािर महानगरपामलकेच्या अर्धका-याींच्या सींगनमताने अनर्धकृत ्ॉिर ि 
चाळी उभारुन भमूार्ीयाींनी विकास प्रकल्पाच्या जागा हस्तगत केल्याच े
ननदर्िनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरक्षक्षत भखूींडािर भमूार्ीयाींनी अर्धका-याींच्या सींगनमताने 
कब्जा करुन अनर्धकृत चाळी तसेच ्ॉिर उभ ेकेल्यामळेु महानगरपामलकेच े
को्यिधीचे नकुसान झाल े असनू विकास प्रकल्प राबविणेसधु्दा 
महानगरपामलकेला अडचणीचे होत असल्याने या विर्याींिर महासभेत 
नगरसेिकाींनी िारींिार चचाि केली असनू या प्रकरणी आयकु्त, कल्याण-डोंत्रबिली 
महानगरपामलका याींचेकड ेिारींिार तक्रारीही केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आरक्षक्षत भखूींडािर बाींधकामास परिानगी देण्यास ज ेअर्धकारी 
जबाबदार आहेत त्याींच्यािर विनाविलींब कायदेर्ीर कारिाई करण्यात येईल असा 
ठरािही झालेला होता तसेच या प्रकरणी प्रधान सर्चि, नगरविकास विभाग, 
लाचलचुपत विभाग आदीींकड ेतक्रारीही करण्यात आलेल्या असतानाही सींबींर्धत 
जबाबदार अर्धका-याींविरोधात आजममतीस कोणतीही कायदेर्ीर कारिाई 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींर्धत जबाबदार अर्धका-याींविरोधात कायदेर्ीर 
कारिाई करण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) • कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलका क्षिेात एकूण 
१२१२ भखूींड आरक्षक्षत  असनू त्यापकैी ५२९ भखूींड महानगरपामलकेच्या ताब्यात 
आहेत. 
• सदर आरक्षक्षत भखूींडािर अनर्धकृत ्ॉिर ि चाळी उभारून भमूाकर्याींनी 
विकास प्रकल्पाच्या जागा हस्तगत केल्या अर्ी िस्तजुस्थती नाही.  
(२), (३) ि (४) • कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेच्या १० प्रभागक्षेिात 
“प्रभागक्षिे अर्धकारी तथा पदननदेमर्त अर्धकारी”  अनर्धकृत 
बाींधकामाविरूध्द  महाराषर महानगरपामलका अर्धननयम १९४९ चे कलम २०६ 
ि २६७(१) अन्िये नो्ीस काढून बाींधकाम धारकास “अर्धकृतता” दर्िविणारे 
कागदपि सादर करणेबाबत सनुािणी आयोजजत करतात. 
• सदरच ेबाींधकाम अनर्धकृत असल्यास बाींधकाम धारकास  स्िखचािन ेसदर 
बाींधकाम काढून ्ाकण्याची सचूना हदल्या जातात. 
• सदरचे बाींधकाम बाींधकामधारकाने मदुतीत काढून न घेतल्यास सींबींर्धत 
प्रभागामार्ि त ननषकासनाची कायििाही करण्यात येत.े 
• सन २०१५ त े२०२० अखेरपयतं कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेच्या १० 
प्रभागक्षेि कायािलयामार्ि त १०४५० अनर्धकृत बाींधकाम ेननषकामसत केली आहेत, 
तर ४१३ अनर्धकृत बाींधकामधारकाींविरूध्द महाराषर महानगरपामलका 
अर्धननयम १९४९ ि महाराषर प्रादेमर्क नगररचना अर्धननयम १९६६ अींतगित 
गनु्हे दाखल केलेले आहेत.  
• कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेच्या प्रभागक्षिे कायािलयामार्ि त अनर्धकृत 
बाींधकामाींविरूध्द विहीत केलेल्या कायिप्रणालीनसुार (S.O.P.) ननरींतर कायििाही 
करण्यात येत असल्याच,े कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

----------------- 
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दक्षिण मुांबई मधील डोंगरी-माझगाांि विभागातील हँिॉि पुलाची उांची 

िाढविल्यामुळे पररसरातील इमारती बाधीत झाल्याबाबत 
  

(४५) *  २३३१५   श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दक्षक्षण मुींबईतील सॅण्डहस् ि् रोड, डोंगरी आणण माझगाींिला जोडणाऱ्या हँकॉक 
पलुाच े उभारणीचे काम सरुु असनू सदर पलू पाडलले्या हठकाणी रेल्िे ि 
महानगरपामलकेतरे् माहे जनू, २०२० मध्ये ठेिण्यात आलेल्या तयार लोखींडी 
पलुाची उींची जमीनीपासनू सहा रू्् उींच केल्याचे हदनाींक ३० जून, २०२० रोजी 
िा त्या समुारास ननदर्िनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु पलुाची उींची जमीनीपासनू ६ रू्् उींच केल्यामळेु मर्िदास 
चापर्ी मागाििरील सात इमारती बाधीत होऊन त्याींच ेसिेक्षण करण्याकररता 
सहाय्यक महानगरपामलका आयकु्त, ई िाडि याींचेतरे् माहे ऑगस््, २०२० मध्ये 
िा त्या दरम्यान बाधीत इमारतीींना नो्ीस बजािण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सॅण्डहस् ि् रोड र्जेारील मजस्जद बींदर रेल्ि ेपलु एकही इमारत 
विस्थावपत न करता  तसेच पलुाची जममनीपासनू उींची न िाढविता बाींधण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू  प्रकरणी रेल्िे आणण महानगरपामलकेच्या अमभयींता, 
अर्धकारी याींनी चुकीचे ननयोजन केल्यामळेु हँकॉक पलुाची उींची िाढविणे ि 
त्यामळेु सात इमारतीतील ३५० कु्ुींब विस्थावपत होणार  असल्याने सदर 
प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार कोणती कायििाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त हँकॉक पलुामळेु बार्धत झालले्या ७ इमारतीतील कु्ुींबाींच े
जिळच्या जागेत पनुििसन करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



76 

 
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही.  

सदर पलुाच्या बाींधणीचे आराखड ेरेल्िे प्रार्धकरणाने मींजरू केल ेआहेत. 
रेल्िेने मींजूर केलेल्या आराखडयात  रॅकपासनू पलुाच्या तळाची ऊीं ची ५.५२५ 
मी्र एिढी दर्िविली आहे. त्यानसुार सदर पलुाच ेगडिरस ्जागेिर ठेिण्यात आल े
आहेत.    
(२) हे खरे नाही.   
(३) सॅण्डहस् ि् रोड र्जेारील मजस्जद बींदर रेल्िे पलु रुीं दी न िाढविता बाींधण्यात 
आला आहे. त्यामळेु इमारत विस्थावपत करण्याचा प्रश्न उद्भिला नाही, अस ेरेल्िे 
प्रार्धकरणाने कळविल ेआहे. 
(४) ि (५) पलुाची उींची ि मर्िदास चापसी मागाििरील इमारती बार्धत होणे 
याचा कोणताही सींबींध नाही. हँकॉक पलुाच्या आराखड्यामध्ये अजस्तत्िात 
असलेल्या रस्त्याच्या रुीं दीनसुार पलुाचे पोहोच मागािचे प्रयोजन केल ेअसल्यामळेु 
लगतच्या इमारती बाधीत होत नाहीत. 

अजस्तत्िात असलेला मर्िदास चापसी मागािची मींजूर रस्तारेर्ा ३०.०० 
मी्र असल्याने भविषयात रस्ता रुीं दीकरणामळेु लगतच्या इमारती बाधीत 
होणार आहेत. परींत ुयाबाबत अदयाप कायििाही सरुु करण्यात आलेली नाही, अस े
महानगरपामलकेने कळविल ेआहे. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
मुांबई महानगरपामलिेच्या िफ परेड येथील सेंरल पािच  प्रिल्पाबाबत 

  

(४६) *  २०३९५   अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.मांगेश 
चव्हाण (चाळीसगाि), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबई महानगरपामलकेने कर् परेड येथील ३०० एकरच्या सेंरल पाकि साठी 
समदु्र आरक्षक्षत केला असनू सदर पाकि  उभारताना समदु्रातील भरतीच्या 
पररणामाचा अ्यास करण्यासाठी गोव्याची समदु्र विज्ञान सींस्था, राषरीय 
पयाििरण अभीयाींत्रिकी सींस्थचेी ननयकु्ती करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर समदु्रातील सिेक्षणाला सन २०१८ मध्ये कर् परेड 
कोळीिाडयातील कोळी बाींधिाींनी विरोध दर्िविला होता ि त्यानींतर सदर सिेक्षण 
होऊ र्कले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
सदर प्रलींत्रबत असलेला  प्रकल्प उभारण्याबाबत र्ासनाकडून कोणती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी कर् परेड येथील कोळीिाड्यातील कोळी बाींधिाींर्ी चचाि 
करण्याकररता प्राथममक स्तरािरील महानगरपामलका अर्धकाऱ्याींची बठैक 
घेण्यात आली असनू, त्याप्रमाणे कोळी बाींधिाींर्ी सींपकि  करण्याकररता प्रस्तावित 
असल्याचे बहृन्मुींबई महागनरपामलकेने कळविल ेआहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
धचांचपोिळी (मुांबई ) येथील उपिरप्राप्त इमारतीच्या पुनविचिासाबाबत 

  

(४७) *  २३३१८   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  र्च ींचपोकळी (मुींबई) येथील उपकरप्राप्त इमारतीच्या पनुवििकास प्रकल्पात 
मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळाकड े२३७६ चौ.मी. बाींधकाम हस्ताींतरीत 
न करता विकासकास बेकायदा हस्ताींतरीत करून समुारे ३२ को्ी रुपयाींचा लाभ 
विकासकास ममळिनू देऊन म्हाडाचे नकुसान केल्याचा आक्षेप महालखेाकार 
याींनी र्ासनास माहे ऑगस््, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान सादर केलले्या 
अहिालातनू ननदर्िनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पात प्रत्यक्षात पनुििसन कराियाच्या १९९ भाडकेरु 
रहहिार्ी कु्ुींबापकैी अदयाप १०४ कु्ुींबाच े पनुििसन केल ेनसनु विकासकाने 
मुींबई इमारत दरुूस्ती ि पनुरिचना मींडळाला स्िाधीन कराियाच्या ३५९६ चौ.मी. 
अर्धकच्या क्षेिर्ळापकैी १२२० चौ.मी. क्षेिर्ळ माहे जनू, २०१७ मध्ये िा त्या 
दरम्यान विकासकास हस्ताींतरीत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळुन आल ेआहे ि त्यानसुार मींडळाच े विकासकास २३७६ चौ.मी. 
बेकायदा हस्ताींतरीत केलेले बाींधकाम पनु्हा मींडळाकड ेहस्ताींतरीत करण्याबाबत 
तसेच विकासकाींिर ि सींबींर्धत दोर्ी अर्धकारी याींचेविरुद्ध र्ासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय हे अींर्त: खरे आहे. मुींबई इमारत दरुुस्ती ि 
पनुरिचना मींडळाच्या अहिालानसुार, भारताच ेननयींिक ि लेखापाल (कॅग) याींनी 
उपजस्थत केलेल्या आक्षेपाच्या अनरु्ींगाने र्चींचपोकळी (मुींबई) येथील उपकरप्राप्त 
इमारतीच्या पनुवििकास योजनेमध्ये ३५९५.६५ चौ.मी. अनतररक्त बाींधकाम 
क्षेिर्ळ मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळास सपुदूि करणे विकासकाला 
बींधनकारक असनू यापकैी विकासकाने आजपयतं १२२०.६९ चौ.मी. अनतररक्त 
बाींधकाम क्षेिर्ळ मींडळास सपुदूि केले आहे. उििररत २३७४.९६ चौ.मी. अनतररक्त 
बाींधकाम क्षिेर्ळ हे या योजनेमधील विक्रीसाठी राखीि असलेल्या इमारत क्र.४ 
मध्ये उपलब्ध होणार आहे, ही बाब मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळाने 
भारताचे ननयींिक ि लेखापाल (कॅग) याींना कळविली असनू त्याींना सदर 
पररच्छेद िगळण्याबाबत विनींती केली आहे.  
(२) ि (३) मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळाकडून प्राप्त अहिालानसुार, 
भकुर पाहणी क्रमाींक १ए/७८२, २/७८३, ७८३, ७८४, ७८५ आणण ७८६ माझगाींि 
विभाग या ममळकतीच्या पनुवििकासासाठी ना-हरकत प्रमाणपि धारकाींने एकूण 
०५ इमारती प्रस्तावित केल्या असनू, यापकैी ०३ इमारती (इमारत क्र.१, २ ि ३) 
या मळु भाडकेरु/रहहिार्ी याींच्या पनुििसनासाठी राखीि आहेत. दोन इमारती 
(इमारत क्र.४ ि ५) या विक्रीसाठी आहेत. 
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      ना-हरकत प्रमाणपिधारकाींने पनुििसनाच्या इमारत क्र.१, २ ि ३ याींचे 
बाींधकाम पणुि केल ेअसनू त्यामध्ये योजनेमधील सिि १९९ भाडकेरु/रहहिार्ी याींच े
पनुििसनाकररता गाळे उपलब्ध केले आहे. भखुींडािर असलेल्या असहकायि 
करणाऱ्या गोडाऊन धारकाींन ेगोडाऊन ररक्त करुन, स्थलाींतरीत होण्यास विरोध 
केल्यामळेु इमारत क्र.४ (विक्रीकररता असलेल्या) च े बाींधकाम ना-हरकत 
प्रमाणपिधारकाींस अदयापही सरुु करता आलेले नाही. सदर गोडाऊन 
धारकाविरुध्द म्हाड अर्धननयम, १९७६ मधील कलम ९५(अ) अींतगित कायििाही 
मींडळाकडून सरुु करण्यात आलेली आहे. 
        योजनेमध्ये इमारत क्र.४ ि ५ या विक्रीसाठी ननयोजजत असनू, या 
दोन्ही इमारतीींचे २३९७१.२९ चौ.मी. विक्रीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या क्षिेर्ळापकैी 
१०७८२.६१ चौ.मी. क्षेिर्ळ विकासकाने बाींधले होत.े त्यापकैी समप्रमाणात 
१२२०.६९ चौ.मी. क्षेिर्ळ अींर्त: अनतररक्त बाींधकाम क्षिेर्ळ म्हणून मुींबई 
इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना मींडळास सपुदूि करण्यात आलेले आहे. उििररत 
२३७४.९६ चौ.मी. क्षेिर्ळ हे विकासकाने विक्रीसाठी राखीि इमारत क्र.४ मध्ये 
उपलब्ध होणार आहे. सदर २३७४.९६ चौ.मी. क्षिेर्ळ मुींबई इमारत दरुुस्ती ि 
पनुरिचना मींडळास सपुदूि केल्यामर्िाय इमारत क्र.४ च्या भोगि्ा प्रमाणपि 
प्राप्त करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपि मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पनुरिचना 
मींडळाकाडून हदल ेजाणार नाही.      
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 
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