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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ०९ माचच, २०२१ / फाल्गनु १८, 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 - ७० 
------------------------------------- 

  
उजळांब ( ता.चािुर,जज. लातुर) त ेरोहहणा या जजल्हामागाचिर  

अपघाताांच ेप्रमाण िाढल्याबाबत 
  

(१) *  २३५२१   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) उजळींब ( ता.चाकुर, जज.लातरु) येथील जजल्हामागग क्र. ३३ या मागागवरील 
रोहहणा येथील अींबबकादेवी मींहदर, हेर या दरम्यान एकूण १० धोकादायक 
अपघाती वळणे असनू उजळींब त े रोहहणा या मागागवरील रस्त्यावर कोठेही 
वळणदर्गक फलक, रस्त्यादरम्यान येणाऱ्या गावाींची नाींव े दर्गववणारे फलक 
तसेच रस्त्यात येणारी झाड-ेझुडपे न काढल्यामळेु अपघाताच्या प्रमाणात वाढ 
झाली असनू सन २०१४ मध्ये डडजज्ल इींडडया अभियानाींतगगत ब्रॉडबँड लाईन 
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(बीबीएनएल) ्ाकण्यासाठी रस्त्यालगत खोदलेली नाली अद्यापही बजुववण्यात 
आली नसल्याचे हदनाींक  ९ नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा ्यासमुारास ननदर्गनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उजळींब त े रोहहणा या मागागचे काम मींजूर असनू सदर 
रस्त्यावरील वळण दर्गक फलक, गावाींची नाव े दर्गववणारे फलक 
तसेच  रस्त्यालगत झाडझेडुपे, रस्त्यावरील खड्ड े बजुववणे ही काम े माहे 
डडसेंबर, २०२० पयतं पणुग करण्यात येतील अस े रोहहणा र्ाखा अभियींता, 
सा.बाीं.उपवविाग, चाकूर याींच्याकडून साींगण्यात येऊनही सदर काम ेअद्याप सरुु 
झाली नसल्याचे हदनाींक २५ जानेवारी, २०२१ रोजी वा ्यासमुारास ननदर्गनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार  र्ासनाने पढेु कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
        प्रश्नाधीन रस्त्यावर दोन वळणे असनू ती धोकादायक तथा अपघाती 
नाहीत. तसेच, पोभलस स्तथानकाचे अहवालानसुार सदर रस्त्यावर सन २०२० या 
वर्ागत अपघात झाल्याची नोंद नाही. वळणदर्गक फलक, गावाींची नाव ेदर्गववणारे 
फलक प्रगतीपथावरील मींजूर कामाींच्या ननववदेत समाववष् आहेत. सद्यजस्तथतीत 
रस्त्यालगतचे गवत/झुडुपे काढण्यात आली असनू डाींबरी पषृठिागावरील खड्ड े
िरण्यात आल ेआहेत. तसेच, ब्रॉडबॅंडचे (OFC Line) कररता खोदलेली नाली 
बजुववण्यात आली आहे. मींजरू प्रगतीपथावरील काम ेननधी उपलब्धतचे्या अधधन 
राहून पणूग करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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



3 

आटगाि ते िाडा या मागाचिरील अघई येथील रस्त्याच्या सांरक्षि भभांती 
तुटल्यामुळे जुन्या- जीणच पुलाच ेलोखांडी िठड ेतुटले असल्याबाबत 

  

(२) *  २४६४७   श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-नाभर्क महामागागवरील आ्गाव त ेवाडा या मागागवरील अघई येथील 
रस्त्याच्या सींरक्षक भिींती तु् ल्यामळेु जुन्या- जीणग पलुाचे लोखींडी कठड ेतु् ले 
असनू सदर रस्तता वाहनाींच्या रहदारीसाठी अ्यींत अरुीं द असल्याने अपघात 
होण्याचा धोका ननमागण झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाडा (जज.पालघर) तालकु्याला जोडणारा र्हापरूमधील आ्गाव- 
वाडा या रस्त्यावर अनेक वर्ागपासनू जुना अरुीं द पलु असल्याने एकावेळेस एकच 
वाहन जात असल्याने  वाहतकू कोंडी होऊन गाव-वस्त्याींच्या वदगळीमळेु अर्ा 
अरुीं द व वळणावळणाींच्या या रस्त्याच्याकडलेा ् वररत सींरक्षक कठड ेबाींधण्याकड े
प्रर्ासन दलुगक्ष करीत असल्याने स्तथाननक नागररक व वाहनचालकाींमध्ये असींतोर् 
ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करून सदर रस्तता पलुाच्या दतुफाग लोखींडी 
सींरक्षक कठड े व भि ींती बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे आहे.  
(२), (३) व (४) आ्गाव-वाडा या रस्त्यावरील ०/४ हा जुना पलू असनू, सदर 
पलुावरील लोखींडी सींरक्षक कठड े(रेभल ींग) काही हठकाणी तु् ले आहेत. तथावप, 
सदर सींरक्षक कठड े (रेभल ींग) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफग त ता्परु्या 
स्तवरुपात दरुुस्तत करण्यात आल ेआहेत.  
      सदर रस्तता सावगजननक बाींधकाम वविागाच्या मालकीचा असनू, ्याची 
देखिाल व दरुुस्तती बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेकड ेआहे. सदर रस्त्यावरील मोऱ्या 
व पलुाींची सींरचना तपासणी झाली असनू, ्याींच्या तपासणी अहवालानसुार 
दरुुस्ततीची ननववदा प्रक्रक्रया बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेकडून यापवूीच सरुु असनू 
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ती पणूग झाल्यानींतर दरुुस्ततीचे काम तसेच आवश्यकतनेसुार सींरक्षक कठड े
बाींधण्याचे काम बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफग त हाती घेण्यात येणार असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे.  

----------------- 
  
औरांगाबाद (जज.औरांगाबाद) महानगरपाभलिेने बँिेचे िजच फेडून देखील 

तारण ठेिलेल्या मालमत्ता बँिेच्याच ताब्यात असल्याबाबत 
  

(३) *  २४०४०   श्री.प्रदीप जैस्त िाल (औरांगाबाद मध्य) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद (जज.औरींगाबाद) महानगरपाभलकेने वीज बबलाची थकबाकी आणण 
समाींतर जलवाहहनीच्या कामासाठी १५ मालमत्ता तारण ठेवनू बँकेकडून दोनर् े
को्ी रुपयाींचे कजग घेतले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना ववर्ाणू सींसगागच्या प्रादिुागवामळेु पकुारण्यात आलेल्या 
लॉकडाउनच्या काळात महानगरपाभलकेने  बँकेच ेकजग फेडले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाभलकेने बँकेच ेकजग फेडून देखील तारण ठेवलेल्या 
मालमत्ता अद्यापही बँकेच्याच ताब्यात आहेत, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) औरींगाबाद महानगरपाभलकेने वीज बबल व समाींतर 
जलवाहहनीच्या कामाकरीता महानगरपाभलकेच्या मालकीच्या मालमत्ता तारण 
ठेवनू आय.डी.बी.आय. बँकेकडून रु.२०० को्ी  कजग घेतले होत,े ही वस्ततजुस्तथती 
आहे. 
(२), (३) व (४) • बँकेकडून घेतलेल्या कजागची परतफेड औरींगाबाद 
महानगरपाभलकेने केली असनू तारण ठेवलेल्या भमळकतीवरील बोजा नोंद कमी 
करण्याबाबत महानगरपाभलकेने नगर िमूापन औरींगाबाद तसेच तहभसलदार, 
औरींगाबाद याींना कळववल ेहोत.े 
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•    ्यानसुार बँकेकड ेमहानगरपाभलकेच्या तारण ठेवलेल्या भमळकतीवरील 
बोजा कमी करण्यात आलेला असल्याबाबत औरींगाबाद महानगरपाभलकेने 
कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील िाांदे्र (पूिच) येथील गोळीबार येथे भशिाभलि या वििासिाच्या 
माध्यमातुन राबविण्यात येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनिचसन प्रिल्पाबाबत 

  

(४) * २१६७२ श्री.झीशान भसद्हदिी (िाांदे्र पिूच), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेिी) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र (पवूग) येथील गोळीबार येथे भर्वाभलक या ववकासकाच्या 
माध्यमातनू ३ झोपडपट््ी पनुवगसन प्रकल्प राबववण्यात येत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पातील लािाथींना गत १० वर्ांपासनू सींक्रमण 
भर्बारामध्ये वास्ततव्यास ठेवले असनू ववकासकाने िाडकेरुीं ना  गत ५ त े ६ 
वर्ांपासनू िाड ेहदल ेनसल्यामळेु हजारो कु्ूींबाींना रस्त्यावर राहण्याची वेळ आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून सदर झोपडपट््ी पनुवगसन 
प्रकल्पातील बाधीत कु्ूींबाींना ्वरीत घरे देण्याबाबत व ्याींचे पनुगवसन 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) अींर्त: खरे आहे. 

सदरहू योजनेसाठी प्रथम आर्यपत्र हद.०७.०९.२००६ रोजी प्रगती मींडळ 
व इतर ०८ सींस्तथेकरीता पारीत करण्यात आलेले होत.े तद्नींतर सधुाररत 
आर्यपत्र हद.१२.१०.२००७ रोजी प्रगती मींडळ व इतर २२ सींस्तथेकरीता पारीत 
करण्यात आलेले होत.े तसेच हद.१७.११.२००७ रोजी प्रगती मींडळ व इतर २४ 
सींस्तथेकरीता पाररत करण्यात आलेले होत.े   
  मे.भर्वाभलक व्हेंचसग ववकासक याींना क्रमाींक : झोपयुो- २००८/प्र.क्र. 
१८७/झोपस-ु१ हद.२९.०८.२००८ अन्वये महाराषर झोपडपट््ी क्षते्र (स.ुनन.व प.ु) 
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अधधननयम, १९७१ मधील कलम ३K(१) च्या तरतदुीनसुार र्ासनाने ननदेर् 
ननगगभमत केलेले आहे. ्यानरु्ींगाने प्रगती मींडळ व इतर ४५ सींस्तथेकरीता          
हद. २०.०८.२००९ रोजी सधुाररत आर्यपत्र ननगगभमत करण्यात आले होत.े   
तद्नींतर प्रगती मींडळ व इतर ५० सींस्तथेकरीता हद. ०१.१२.२०१२ रोजी सधुाररत 
आर्यपत्र ननगगभमत करण्यात आलेले आहे.  
(२) हे खरे आहे.  

एकूण ७७८३ झोपडीधारकापकैी ५५७२ झोपडीधारक पात्र आहेत.          
या झोपडीधारकाींपकैी १९४४ झोपडीधारकाींचे पनुवगसन झालेले आहे. पढुील 
पनुवगसन बाींधकाम रखडलेले आहे.  
       सन २००७ पासनू त ेसन २०१२ पयतं एकूण ०८ सींक्रमण भर्बीर मध्ये 
१४२० सींक्रमण सदननका बाींधण्यास मींजुरी हदलेली आहे.  तथावप, सद्य:जस्तथतीत 
ववकासकाने ०६ सींक्रमण भर्बीराींमध्ये ७१६ सींक्रमण भर्बीर सदननका बाींधल े
असनू यामध्ये झोपडीधारक वास्ततव्यात आहेत, ही वस्ततजुस्तथती आहे.    
   अनेक झोपडपट््ीधारकाींचे िाड ेथकीत आहे, ही  देखील वस्ततजुस्तथती 
आहे. िाड ेथकीत असल्याबाबत ४९२ झोपडीधारकाींनी अजग सादर केले असनू 
माहे नोव्हेंबर, २०२० अखेरपयतं समुारे रु.१२.२२ को्ी िाड्यापो्ी प्रलींबबत 
आहेत.  
     झोपडीधारकाींच ेिाड ेप्रलींबबत असल्या कारणास्ततव हद.०५.०९.२०१९ रोजी 
ववक्री घ्कास बाींधकाम स्तथधगती आदेर् (Stop Work Notice) ननगगभमत 
करण्यात आलेली आहे.  
(३) सदर झोपडपट््ी पनुवगसन योजनेकरीता सधुाररत अभिन्यास 
हद.१४.०६.२०१३ रोजी मींजूर करण्यात आलेला आहे. सदर अभिन्यासानसुार 
ववर्याींक्रकत झोपडपट््ी पनुवगसन योजनेत एकूण ३२ पनुवगसन इमारती प्रस्तताववत 
आहेत. यामध्ये एकूण ५७५५ पनुवगसन सदननकाींचा समावेर् आहे.   
अद्यापपयतं २२ पनुवगसन इमारतीींचे आराखड े मींजूर करण्यात आले असनू 
यामध्ये ४२७४ झोपडीधारकाींच्या पनुवगसनाची तरतदू करण्यात आली आहे.   
सद्य:जस्तथतीत ०७ पनुवगसन इमारतीींचे काम पणूग झाले असनू ्याींना िोगव्ा 
प्रमाणपत्र जारी केलेले आहे. तसेच ०४ पनुवगसन इमारतीींचे अींर्त: काम झाले 
असनू िाग िोगव्ा प्रमाणपत्र जारी केले आहे.   

पढुील पनुवगसन बाींधकाम रखडलेले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील मुांबई, पुणे, भमरा-भाईंदर, जळगाि शहर या 
महानगरपाभलिेमाफच त अद्यापही पथ विके्र्याांना  

“पथ विक्री प्रमाणप्” देण्यात आलेले नसल्याबाबत 
  

(५) *  २३८१९   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) पथ ववके्रता (उपजीववका सींरक्षण व पथ ववक्री ववननयमन) अधधननयम, २०१४ 
नसुार सवग स्तथाननक प्राधधकरणाींनी ‘’पथ ववके्रता सभमती’’ स्तथापन करून पथ 
ववके्र्याींचे सवेक्षण करून ्याींना ‘’पथ ववक्री प्रमाणपत्र’’ देणे हे राज्यातील 
स्तथाननक प्राधधकरणाींचे कतगव्य आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, नास्तवी व इतर सामाजजक सींस्तथाींनी वारींवार मागणी करूनही 
राज्यातील मुींबई, पणेु, भमरा-िाईंदर, जळगाव र्हर या महानगरपाभलकाींमाफग त 
(मुींबईत पथ ववके्र्याींच ेसवेक्षण पणूग होऊनही) अद्यापही पथ ववके्र्याींना ‘’पथ 
ववक्री प्रमाणपत्र’’ देण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४-१५ मध्ये वा ्या दरम्यान अधधननयम लाग ूहोऊनही 
अद्यापही जळगाव महानगरपाभलकेमाफग त ‘’पथ ववके्रता सभमतीची’’ स्तथापना 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पथ ववके्र्याींना ‘’पथ ववक्री प्रमाणपत्र’’ न देण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
उपरोक्त महानगरपाभलकाींमाफग त पथ ववके्र्याींना ‘’पथ ववक्री प्रमाणपत्र’’ 
देण्याबाबत तसेच जळगाव महानगरपाभलकेमाफग त ‘’पथ ववके्रता सभमतीची’’ 
स्तथापना करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४), (५) व (६) कोववड-१९ च्या ननयमानसुार जमावबींदीमळेु पथववके्र्याींच े
सवेक्षण करणे र्क्य झाल ेनाही. जागेवर पथववके्रत ेव्यवसाय करत नव्हत.े 
पररणामी सदर सवेक्षण काम करता आल ेनाही. तथावप, महानगरपाभलकाींतफे 
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फेरीवाला धोरण राबववण्याचे काम प्रगती पथावर आहे. जळगाींव 
महानगरपाभलकामध्ये पथववके्रता सभमती स्तथापन करण्याबाबत कायगवाही सरुु 
आहे.    

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

म्हाडाच्या ५६ िसाहती आणण १०४ अभभन्यास ५० िर्ाचपेक्षा अधधि जुन्या 
असल्याने ्याांच्या पुनविचिासाच्या धोरणाबाबत 

 (६) *  २२१६०   श्री.अजय चौधरी (भशिडी), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्रीमती माधुरी भमसाळ (पिचती), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.पराग 
शाह (घाटिोपर पिूच), अॅड.राहुल हढिले (नाभशि पिूच), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), 
श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.राहुल िुल (दौंड), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) म्हाडाच्या ५६  वसाहती आणण १०४ अभिन्यास ५० वर्ांपेक्षा अधधक जनु्या 
असल्याने ् याींचा पनुववगकास करण्यासाठी आवश्यक च्ईक्षेत्रफळ धोरणाबाबतचा 
प्रस्तताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्कालीन र्ासनाने म्हाडा वसाहतीींचा पनुववगकास करणा-या 
ववकासकाला १ चौ.फु्ामागे फक्त ००.६ इतकेच क्षते्रफळ खलु्या ववक्रीसाठी 
असल्याचे स्तपष् केल,े ्याच वेळी झोपडपट््ी पनुववगकासासाठी असलेल्या     
३३ (१०) ननयमावलीतील ववकासकाला प्र्येक १ चौ.फु्ामागे १.३ चौरस फु् 
इतके च्ईक्षते्र खुल्या ववक्रीसाठी उपलब्ध होऊन जुन्या इमारतीींच्या 
पनुववगकासासाठी असलेल्या ३३ (७) आणण ३३ (९) म्हणजे समजु पनुववगकासात 
प्र्येक १ चौ.फु्ामागे १.२ चौ.फु् च्ईक्षेत्रफळ खुल्या ववक्रीसाठी भमळणार 
असल्याने या योजनाींसाठी अधधक ववकासक पनुववगकासाच्या कामासाठी पढेु 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडाच्या वसाहतीतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या  
पनुववगकासासाठी ननयमावलीतील ३३ (५) मध्ये १ चौ.फु्ामागे फक्त ००.६ 
इतकेच च्ई क्षेत्रफळ ववक्रीसाठी असल्यामळेु ववकासक या ववरोधािासामळेु 
पनुववगकासाची काम ेघेण्यास  उ्सकु नसल्याने म्हाडा उपाध्यक्ष व कायगकारी 
अधधकारी याींनी हदनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा ् या समुारास नगरववकास 
वविागाच े त्कालीन प्रधान सधचव याींना पत्र भलहून जुन्या इमारतीींसाठी 
असलेल्या तरतदूी म्हाडा वसाहतीींनाही लाग ूकराव्यात अर्ी मागणी केली आहे, 
तसेच या मागणीच्या पषुट्याथग हीच मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री 
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महोदयाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत सवानंा समान च्ईक्षते्रफळ 
भमळाल े पाहहजे व ्याच अनरु्ींगाने जुन्या इमारतीींसह म्हाडा वसाहतीींचाही 
पनुववगकास व्हावा अर्ी र्ासनाची िभूमका असल्याचे मा. गहृननमागण मींत्री याींनी 
स्तपष् करुन नगरववकास वविागाकड ेपाठपरुावा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी कोणता ननणगय घेण्यात आला आहे व तद्नसुार 
अद्यापपयतं कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण व प्रो्साहन ननयमावली 
२०३४ (DCPR-२०३४) मधील वव.नन.नन. ३३(५) अन्वये सींस्तथेस ३.० च.क्षे.नन. 
नसुार मींजुरी देताींना सींस्तथचे्या सिासदाींना पनुवगसन क्षेत्र DCPR-२०३४ च्या 
तरतदुीनसुार अजस्तत्वातील च्ई क्षेत्रफळ + ३५% इतके क्रकीं वा क्रकमान ३५.०० 
चौ.मी. जे जास्तत असेल त ेच्ई क्षते्रफळ प्राप्त होत.े 
     सदर उपलब्ध च्ई क्षेत्रफळा व्यनतररक्त अद्याप म्हाडाच्या 
वसाहतीकरीता च्ई क्षेत्राबाबतचा प्रस्तताव सद्य : जस्तथतीत र्ासन स्ततरावर 
ववचाराधीन नाही. 
(२), (३), (४), (५) व (६) मुींबई मींडळाच्या अभिन्यासातील जुन्या व मोडकळीस 
आलेल्या इमारतीचा पनुववगकास होण्याकरीता, बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण व 
प्रो्साहन ननयमावली २०३४ (DCPR-२०३४) मधील वव.नन.नन. ३३(५) अन्वये 
सींस्तथेस ३.० च.क्षे.नन. नसुार मींजुरी देताींना सींस्तथेच्या सिासदाींना पनुवगसन क्षते्र 
DCPR-२०३४ च्या तरतदुीनसुार अजस्तत्वातील च्ई क्षेत्रफळ + ३५% इतके 
क्रकीं वा क्रकमान ३५.०० चौ.मी. जे जास्तत असेल त ेच्ई क्षेत्रफळ प्राप्त होत.े 
     ववकास ननयींत्रण व प्रो्साहन ननयमावली २०३४ मध्ये असलेल्या 
तरतदुीनसुार ४००० चौ.मी. पयतंच्या िखूींडाकरीता ३.०० च.क्षे.नन. नसुार 
उपलब्ध होणाऱ्या अनजु्ञये बाींधकाम क्षते्रफळामधनू मळू सिासदाींच े
अजस्तत्वातील बाींधकाम क्षेत्र वगळून उवगररत बाींधकाम क्षेत्रफळ सींस्तथेस 
अधधमलु्याची आकारणी करुन ववतरीत करण्यात येत.े सींस्तथेतील मळु 
सिासदाींना देय असलेले पनुवगसन क्षेत्र एकूण बाींधकाम क्षेत्रफळातनू वजा करता 
उवगररत बाींधकाम क्षते्र हे सींस्तथा / ववकासकाींना खलु्या बाजारात ववक्री करीता 
उपलब्ध असत.े 
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     र्ासनाने हद .२०/०८/२०१९  रोजी अनतररक्त बाींधकाम क्षेत्रफळाकरीता 
आकारण्यात येणाऱ्या अधधमलू्याच्या रकमेमध्ये  ५०%  सू्  हदल्यामळेु म्हाडा 
वसाहतीच्या पनुववगकासाकरीता सींस्तथा / ववकासक पढेु येत असनू,  
पनुववगकासाकरीता म्हाडाच्या मुींबई मींडळाकडून परवानग्या देण्यात येत आहेत . 

----------------- 
  
गडधचरोली जजल््यात पांतप्रधान आिास योजनेंतगचत ‘सिाांसाठी घरे’  

या योजनेची अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत 
  

(७) *  २३२४५   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कें द्र र्ासनाने नागरी िागाकरीता सन २०२२ पयतं सवांना घरे देण्याचे 
उद्हदष् ठेवले असनू ्यानसुार पींतप्रधान आवास योजनेंतगगत ‘सवांसाठी घरे’   
ही योजना सरुु केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गडधचरोली जजल््यात अद्यापपयतं १६ हजार ९०८ घरकुल 
बाींधण्याच े उद्हदष् ठेवण्यात आल े मात्र १६ हजार ५२४ मींजूर घरकुलाींपकैी 
अद्यापपयतं केवळ १० हजार ५४२ घरकुलाींची बाींधकाम ेपणूग करण्यात आली 
असनू मींजूरीच्या प्रमाणात बाींधकाम होत नसल्याचे ननदर्गनास येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत अधधकारी व कमगचारी  या योजनेकड े जाणीवपवूगक 
दलुगक्ष करीत असल्यामळेु हजारो लािाथी या लािापासनू वींधचत आहेत पररणामी 
लोकाींमध्ये नाराजीची िावना ननमागण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या योजनेची प्रिावीपणे अींमलबजावणी करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय. 
(२) गडधचरोली जजल््यातील नागरी क्षते्राकररता प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगगत 
४५०१ घरकुलाींच े उद्हदष् ननजश्चत करण्यात आल ेआहे. कें द्रीय मान्यता व 
सींननयींत्रण सभमतीने आतापयतं २४४६ घरकुले बाींधण्याच्या प्रस्ततावास मींजूरी 
हदली आहे. ्यापकैी १८५९ घरकुलाींचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे व १३७ 
घरकुलाींचे बाींधकाम पणूग झाल ेआहे. 
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(३) प्रधानमींत्री आवास योजना राबववण्यासाठी अधधकारी व कमगचा-याींचे दलुगक्ष 
झालेले नाही. 
(४) प्रधानमींत्री आवास योजनेची प्रिावी अींमलबजावणी करण्यासाठी र्ासनाने 
केलेल्या ववववध उपाययोजना केल्या असनू हद.०३.०८.२०१६ च्या आदेर्ानसुार 
मोजणी र्लु्कात ५०% सवलत देण्यात आली असनू, हद.१९.०९.२०१६ रोजीच्या 
र्ासन ननणगयान्वये र्ासकीय जभमन रु.१/- प्रती चौ.मी. या नाममात्र दराने 
ववतरीत करण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे.  तसेच हद.३१.०३.२०१८ च्या 
आदेर्ान्वये आधथगकदृष्या दबुगल घ्क व अल्प उ्पन्न घ्क ग्ातील 
लािार्थयांना वा्प करण्यात येणाऱ्या सदननकेसाठी केवळ पहहल्या दस्तताला 
रु.१०००/- इतका मदु्राींक र्लु्काचा सवलतीचा दर ननजश्चत करण्यात आला आहे. 
तसेच राज्यात प्रधानमींत्री आवास योजनेस गती देण्याच्या अनरु्ींगाने 
हद.११.०१.२०१८ रोजीच्या र्ासन ननणगयान्वये सावगजननक-खाजगी धोरणाची 
(PPP) राज्यात अींमलबजावणी करण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

मुांबईतील भमठी नदीचा वििास िरुन पयचटन स्तथळ िरण्याबाबत 
  

(८) *  २३२२०   श्री.सनुील राणे (बोरीिली) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील भमठी नदीच्या सींवधगनाकररता नदीच ेरुीं दीकरण, खोली वाढवणे, 
अनतक्रमण ह्ववणे व पयग् न स्तथळ करणे यासाठी सन २००५ मध्ये हाती 
घेतलेल्या भमठी नदी प्रकल्पाचे काम १५ वर् ेउल्ूनही अद्याप अपणूग अवस्तथेत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००५ मध्ये महानगरपाभलका व एमएमआरडीएने 
सींयकु्तपणे हाती घेतलेल्या या प्रकल्पावर आतापयतं १४०० को्ी रुपये खचग 
करुनही अद्याप प्रकल्पाचे काम पणूग न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
सदर प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पणूग होण्यासाठी कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर प्रकल्पासाठी अजून क्रकती कालावधी लागणे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) भमठी नदीच्या सींवधागनासाठी हदनाींक १९.०८.२००५ रोजीच्या र्ासन 
ननणगयान्वये भमठी नदी ववकास व सींरक्षण प्राधधकरणाची स्तथापना करण्यात 
आली आहे. 
    तद्नींतर हदनाींक २९.०७.२०१५ रोजीच्या र्ासन ननणगयानसुार, भमठी नदी 
ववकास प्रकल्पाची प्रिावीपणे अींमलबजावणी करण्याकररता भमठी नदीची दोन 
िागाींत वविागणी करण्यात आली आहे. 
     सदर र्ासन ननणगयानसुार भमठी नदीचा क्रफल््रपाडा, पवई त ेसी.एस.्ी. 
पलू, कुलाग या दरम्यानचा ११ क्रक.मी. चा ववकास करण्याची जबाबदारी हदनाींक 
२९.०७.२०१५ पासनू बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेवर व भमठी नदीचा सी.एस.्ी. 
पलू, कुलाग त ेमाहहम कॉजव ेदरम्यानचा ६ क्रक.मी. ववकास करण्याची जबाबदारी 
एमएमआरडीएवर सोपववण्यात आली. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या अख्यारीत असलेल्या भमठी नदीच्या कुलाग 
येथील कुलाग-कभलना पलू त ेसी.एस.्ी. पलू दरम्यानचा िाग वगळता उवगररत 
नदीचे रुीं दीकरण व खोलीकरण जवळपास पणूग झाल ेआहे. 
    तसेच महानगरपाभलकेच्या अख्यारीतील भमठी नदीच्या सींरक्षण भिींतीच्या 
एकूण २१.५८८ क्रक.मी. लाींबीपकैी १६.४९ क्रक.मी. लाींबीच्या सींरक्षण भिींतीच ेकाम 
पणूग करण्यात आल ेअसनू, ०.७५ क्रक.मी. लाींबीच्या भमठी नदीच्या कुलाग-कभलना 
पलू त ेसी.एस.्ी. पलू, कुलाग दरम्यानच्या पवूग क्रकनाऱ्यावरील सींरक्षण भिींतीचे 
रुीं दीकरण व खोलीकरणाच े काम प्रगतीपथावर आहे. उवगररत ३.३२५ क्रक.मी. 
लाींबीच्या सींरक्षक भिींतीचे काम पॅकेज-२ अींतगगत करण्यात येणार असनू, सदर 
कामासाठी कीं त्रा्दाराची नेमणूक करण्यात आली आहे.  
     सन २०१९ मध्ये भमठी नदीच्या सी.एस.्ी. पलू, कुलाग त ेमाहहम कॉजव े
दरम्यानच्या एम.एम.आर.डी.ए. च्या अख्यारीतील उवगररत ०.९ क्रक.मी. व 
वाकोला नदीच्या २.८ क्रक.मी. लाींबीची सींरक्षण भिींत बाींधण्याचे काम पॅकेज-३ 
मध्ये अींतिूगत केलेले असनू, सदर कामाींची अींदाजपत्रके व मसदुा ननववदा 
पडताळणीचे काम प्रगतीपथावर आहे.  
    भमठी नदीच्या ववकास कामासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफग त 
आजतागायत रु. ६४० को्ी इतका खचग करण्यात आला आहे. 
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    भमठी नदी ववकास प्रकल्पातील अींतिूगत उवगररत काम ेनदी क्रकनाऱ्यालगत 
असललेी अनतक्रमणे, जागेचे हस्तताींतर व न्यायप्रववषठ कामे यामळेु प्रलींबबत 
आहेत.  
    तसेच एमएमआरडीए प्राधधकरणाच्या अख्यारीतील भमठी नदीच्या 
खोलीकरणाचे काम १००% पणूग झाले असनू, रुीं दीकरणाचे काम ९०% पणूग झाल े
आहे. भमठी नदीच्या ववकास कामाच्या ्प्पा-१ व ्प्पा-२ च्या कामासाठी 
आतापयतं रु. ५३८.४० को्ी इतका खचग झाला असल्याचे मुींबई महानगर प्रदेर् 
ववकास प्राधधकरणामाफग त कळववण्यात आल ेआहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

हहांगणा (जज.नागपूर) येथील समधृ्दी महामागच ननमाचण िायाचत सांबांधधत 
क्षे्ातील रस्त्याांची दरुिस्तथा होऊन शतेवपिाांच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(९) *  २४७२७   श्री.सभमर मेघे (हहांगणा) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जजल््यातील हहींगणा येथील समधृ्दी महामागग ननमागण कायागत हजारो 
रकची वाहतकू होत असल्याने सींबींधधत क्षेत्रातील रस्तत े खराब होऊन 
र्तेक-याींच्या वपकाींच ेनकुसान झाल्याच ेहदनाींक  २९ डडसेंबर, २०२० रोजी वा 
्यासमुारास ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्तथाननक नागररक व र्तेकरी याींनी              
मा.लोकप्रनतननधी याींच्या नेतृ् वात आींदोलन केल्याचेही ननदर्गनास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     सींबींधीत क्षेत्रातील महामागागच्या कामासाठी वाहतकू करणाऱ्या रकमळेु 
काही रस्तत ेखराब झाल्याच ेननदगर्नास आल ेआहे. तथापी रकच्या वाहतकूीमळेु 
वपकाींच ेनकुसान झाल्याबाबत स्तथाननक र्तेकऱ्याींची एकही तक्रार प्राप्त झालेली 
नाही.   
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) याबाबत ईपीसी कीं त्रा्दारामाफग त उपयोगात आणण्यात येणाऱ्या रस्त्याींची 
सींयकु्त पाहणी सा.बाीं. वविाग व म.रा.र.वव.महामींडळ मयाग. याींच े अधधकारी 
तसेच ईपीसी कीं त्रा्दाराच्या प्रनतननधीसोबत हद. ३०.१२.२०२० रोजी करण्यात 
आली आहे व ्यानसुार रस्तत ेदरुुस्तती बाबतची आवश्यक ती कायगवाही ननजश्चत 
करण्यात आली असनू सींबींधीत ठेकेदारास ्या अनरु्ींगाने अमींलबजावण्याच े
आदेर् देण्यात आल ेआहेत. ्यानसुार रस्तत ेदरुुस्ततीची कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जळगाि जजल््यातील तापी नदीिर पुलाच ेबाांधिाम िरणेबाबत 
  

(१०) *  २५३३६   श्रीमती लताबाई सोनिणे (चोपडा) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) जळगाव जजल््यातील चोपडा-खेडीिोकरी त ेिोकर-जळगाव रा.मा.क्र.४० हा 
रस्तता १५ क्रकमी. कमी अींतराने जळगाव जजल््याला जोडणारा रस्तता आहे परींत ु
सद्य:जस्तथतीत तापी नदीवर पलू नसल्याने सदर रस्तता ननरथगक ठरत आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तापी नदीवर कायमस्तवरूपी जोडणाऱ्या पलुाच ेबाींधकाम 
करण्याबाबत हदनाींक ३० जुल,ै २०२० रोजी वा ्या समुारास मा.जलसींपदा     
व लािक्षते्र ववकास मींत्री याींचे अध्यक्षतखेाली व सावगजननक बाींधकाम मींत्री       
व स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींचे प्रमखु उपजस्तथतीत, मुींबई येथे बठैक झाली आहे,  
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बठैकीत घेण्यात आलले्या ननणगयाचे स्तवरूप काय आहे    
व ्यानसुार तापी नदीवर कायमस्तवरूपी जोडणाऱ्या पलुाच े बाींधकाम 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. या रस्त्यावरील वाहतकु 
ही जानेवारी त े मे या कालावधीत ता्परु्या पलुाच्या सहाय्याने सरुळीत 
ठेवण्यात येत.े तसेच जुन त ेडडसेंबर या कालावधीत पावसाळयामळेु वाहतकु 
खींडीत होत.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) उपरोक्त बठैकीत देण्यात आलेल्या सचुनेच्या अनरु्ींगाने जलसींपदा 
वविागाने र्ासन पत्र क्र. ननम्नता १२२०/प्र.क्र.४२३/२०/मोप्र-१, हद. २.२.२०२१ 
नसुार ननम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे या प्रकल्पाच्या बडुीत क्षेत्रातील तापी 
नदीवरील या पलुाच्या बाींधकामाचा खचग ५०:५०्क्के या त्वावर करण्यास 
मान्यता हदली आहे. 

तसेच सावगजननक बाींधकाम वविागाकडील ५०% वा्याची तरतदू 
अथगसींकल्पात प्रस्तताववत करण्याचे ननयोजन राहील. 
  

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

िळांबोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील िसाहतीतील  
जलिाहहन्या जीणच झाल्या असल्याबाबत 

  

(११) *  २०४९९   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आभशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अभमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कळींबोली (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथे ववकभसत केलेल्या वसाहतीतील 
जलवाहहन्या जीणग झाल्या असल्याने जलवाहहनीतनू दवुर्त पाणीपरुवठा होऊन 
या पाण्यामळेु नागररकाींच्या आरोग्यास धोका ननमागण झाल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जीणग झालेल्या जलवाहहन्या बदलनू नवीन जलवाहहन्या 
्ाकण्यासाठी उक्त पररसरातील नागररकाींनी वारींवार तक्रारी करूनसदु्धा 
कोणतीच कायगवाही न करता रहहवार्ाींना वाढीव पाणीपट््ी भसडकोमागफत 
आकारण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, भसडकोच्या सदर धोरणामळेु उक्त पररसरातील नागररकाींना 
दवुर्त पाणी प्यावे लागत असनू ्याींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
पररसरातील भसडको वसाहतीतील जीणग झालेल्या जलवाहहन्या तातडीने 
बदलण्याबाबत कोणती उपाययोजना वा कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) नाही. 

कळींबोली नोडमधील जलवाहहन्या सन १९८५ साली ्ाकण्यात आल्या 
असनु सदर जलवाहहन्या जीणग झाल्या असल्या तरी ् यामधुन दवुर्त पाणीपरुवठा 
होत नाही. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
      कळींबोली वसाहतीतील जीणग जलवाहहन्या बदलनू नवीन जलवाहहन्या 
्ाकण्याच्या कामाच्या ननववदा मागववण्यात आल्या असनु कामाचे कायागदेर् 
देण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
     यापवूी पाण्याची दरवाढ सन २००५ मध्ये करण्यात आली होती, तदनींतर 
१५ वर्ागत कुठलीही पाण्याची दरवाढ करण्यात आली नाही. सबब ऑगस्त् २०२० 
पासनू पाण्याचे सधुारीत दर आकारण्यात येत आहेत.      
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद शहराच ेनामाांतर िरून ते सांभाजीनगर िरण्याबाबत 
  

(१२) *  २१५७६   श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद र्हराचे नामाींतर सींिाजीनगर अस ेकरण्याचा सववस्ततर प्रस्तताव 
वविागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकडून हदनाींक ४ माचग, २०२० रोजी वा ्या 
समुारास र्ासनास प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रस्ततावावर र्ासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे वा 
घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उद्धि ठािरे : (१) होय खरे आहे. 
     औरींगाबाद र्हराच े सींिाजीनगर अस े करण्याचा सववस्ततर प्रस्तताव 
वविागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकडून हद.०४.०३.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
र्ासनास प्राप्त झाला. 
(२) व (३) औरींगाबाद वविागाचा मराठवाडा, औरींगाबाद जजल्हा, औरींगाबाद उप 
वविाग, औरींगाबाद तालकुा, व  औरींगाबाद गाव याचे “सींिाजीनगर” अस े
नामकरण करण्याबाबत महसलू व वन वविागाने हद. ०९.११.१९९५ रोजी प्रारूप 
अधधसचूना प्रभसद्ध केली होती. तसेच औरींगाबाद र्हराचे “सींिाजीनगर” अस े
नामकरण  करण्याबाबत नगर ववकास वविागाने हद. ०९.११.१९९५ रोजी प्रारूप 
अधधसचूना प्रभसद्ध केली होती. सदर अधधसचूनेववरुध्द श्री. महम्मींद मशु्ताक 
अहमद, त्कालीन नगरसेवक याींनी मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ औरींगाबाद येथ े
क्र.५५६५/९५ व ५५६६/९५ अर्ा दोन याधचका दाखल केल्या हो्या. सदर दोन्ही 
याधचका उच्च न्यायालयाने फे्ाळल्या. ्याववरुध्द श्री. अहमद याींनी सवोच्च 
न्यायालयात ववर्रे् अनमुती याधचका क्र.९४१/९६ व ९४२/९६ दाखल केल्या 
हो्या. ्यावर हद.२९.०१.१९९६ रोजी सनुावणी होऊन सवोच्च न्यायालयाने 
हद.१७.०१.१९९६ रोजी जैस ेथे जस्तथती ठेवण्याबाबत आदेर् हदल.े गाव/र्हराच े
नाव बदलण्याचा ववर्य कें द्र र्ासनाच्या अख्याररतील असनू तो राज्य 
र्ासनाच्या अधधकार कक्षेत येत नाही. ्यानसुार  हदनाींक २७.०६.२००१ रोजी 
झालेल्या मींबत्रमींडळाच्या बठैकीतील ननणगयानसुार महसलू व वन वविाग व   
नगर ववकास वविागाने अनकु्रमे हद. ०६.०९.२००१ व हदनाींक ०३.१०.२००१ च्या 
अधधसचूनेद्वारे हद. ०९.११.१९९५ रोजी प्रभसद्ध केलेल्या प्रारूप अधधसचूना रद्द 
केल्या. सदर अधधसचूना रद्द केल्यामळेु मा. सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक 
१९.१२.२००२ रोजी प्रस्तततु याधचका ननकाली (Dismiss) काढली आहे.  
     सदर प्रकरणाची उपरोक्त न्यानयक पाश्वगिमुी पाहता ् या अनरु्ींगाने ववधी 
व न्याय वविागाचे अभिप्राय घेण्यात येत असनू ्याींचे अभिप्राय तसेच इतर 
आवश्यक मान्यता प्राप्त होताच प्रस्तताव कें द्र र्ासनास ररतसर पाठववण्यात 
येईल. 

----------------- 
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अिोला (जज.अिोला) शहरात विविध िां पन्याांनी अनधधिृतपणे 
 मोबाईल टॉिर उभारले असल्याबाबत 

  

(१३) *  २२१३०   श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी (अिोला 
पजश्चम) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) अकोला (जज.अकोला) र्हरात ववववध कीं पन्याींनी अनधधकृतपणे समुारे २२० 
मोबाईल ्ॉवर उिारल ेअसल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनधधकृत ्ॉवर कीं पनीने महानगरपाभलकेचा कोट्यवधीचा 
महसलू बडुववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाभलकेने मोबाईल कीं पन्याींना नो्ीस बजावनूही 
महानगरपाभलकेच्या या आदेर्ाकड े सदर कीं पन्याींकडून दलुगक्ष करण्यात आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार सदर 
मोबाईल कीं पन्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) अकोला महापाभलका क्षेत्रात, महापाभलकेच्या यींत्रणेकडून 
वेळोवेळी सवेक्षण सरुु असत ेव यामध्ये महापाभलका क्षेत्रात, एकूण २३१ मोबाईल 
्ॉवर आढळून आल ेआहेत. 
       यापकैी २१ मोबाईल ्ॉवर ला त्कालीन ग्रामपचाींयतीने तर        
०१ मोबाईल ्ॉवरला जजल्हाधधकारी, अकोला याींनी परवानगी हदलेली आहे. 
       उवगररत २०९ पकैी ३९ मोबाईल ् ॉवरला महापाभलकेने परवानगी हदलेली 
होती, या ३९ ् ॉवरधारकाींनी परवान्याचे नतुनीकरण केललेे नसल्याने, आज रोजी 
२०९ मोबाईल ्ॉवर अनधधकृत आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) महाराषर प्रादेभर्क व नगररचना अधधननयम, १९६६ च े
कलम ४४ अींतगगत मोबाईल ्ॉवर ला परवानगी देण्यात येत.े परवानगी कररता 
दाखल प्रकरणामध्ये  Unified Development Control  and Promotion 
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Regulations (UDCPR) मधील तरतदुीनसुार छाननी करुन परवानगी 
र्लु्काचा िरणा करुन घेऊन परवानगी देण्यात येत.े 
        तसेच नतुनीकरण प्रकरणामध्ये  नतुनीकरण र्लु्काचा िरणा करुन 
नतुनीकरण परवानगी देण्यात येत.े 
        मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू  याींचे आदेर्ानसुार मोबाईल 
्ॉवर काढून ्ाकणे, मोबाईल ्ॉवर चा वीज परुवठा बींद करणे तसेच मोबाईल 
्ॉवर सेवा ववस्तकळीत करणे. इ. बाबी स्तथाननक प्राधधकरणाने करु नयेत, अस े
आदेर् आहेत. 
      जे ्ॉवर धारक परवानगी घेत नाही, अर्ा ववरोधात महाराषर प्रादेभर्क 
व नगररचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ५२, ५३, ५४ अन्वये कायगवाही 
करण्यात येत.े ्यानसुार, २०९ पकैी, ३७ कीं पन्याींनी परवानगीकररता 
महानगरपाभलकेत अजग दाखल केल ेअसल्याने, उवगररत १७२ अनधधकृत मोबाईल 
्ॉवर धारकाींना नो्ीसा बजावण्यात आलले्या आहेत. 
      सद्य:जस्तथतीत १७० मोबाईल ्ॉवरकररता प्रनत ्ॉवर परवानगी 
र्लु्कापो्ी रु.५०,०००/- अस ेएकूण रु.८५ लक्ष आणण ३९ ्ॉवरकररता  प्रती 
्ॉवर नतुनीकरण र्लु्क रु.३०,०००/- अस ेएकूण ११.७० लक्ष रुपये चा िरणा 
मोबाईल ्ॉवर कीं पन्याींकडून करुन घेण्याची कायगवाही महानगरपाभलकेकडून 
करण्यात येत असल्याने, महानगरपाभलकेच्या अहवालात नमदू करण्यात आल े
आहे.   

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

मुांबईत ४० टक्िे भूभागािर अनधधिृत झोपडपट्टी असल्याबाबत 
  

(१४) *  २१२३०   श्री.अब ूआजमी (मानखूदच भशिाजीनगर) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई व लगतच्या महानगरपाभलका क्षेत्रात अनधधकृत बाींधकाम े वाढली 
असनू मुींबईत ४० ्क्के िाग बेकायदा झोपड्याींनी वढेलेला असल्याची बाब 
हदनाींक १४ जानेवारी, २०२१ रोजी वा ् या समुारास ननदर्गनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने आठ महानगरपाभलका प्रर्ासनाच्या 
िभूमकेवर नाराजी व्यक्त केलेली असनू बेकायदा बाींधकामाप्रकरणी राज्य 
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र्ासनासह मुींबई, ठाणे, नवी मुींबई, मीरा – िाईंदर, वसई – ववरार, कल्याण – 
डोंबबवली, भिवींडी – ननजामपरू आणण पनवेल इ. महानगरपाभलकाींना आतापयतं 
क्रकती बेकायदा बाींधकामाींववरोधात नो्ीस बजावल्या, अनधधकृत बाींधकामाींवर 
कोणती कारवाई केली आहे, तसेच इमारत दघुग् नेत क्रकती नकुसान िरपाई हदली 
या सवग बाबीींची वाडगनसुार माहहती देण्याचे आदेर् राज्य र्ासनाला देण्यात 
आल्याचे ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननदर्गनास आल,े ्यानसुार कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे, 

महापाभलका  कायगक्षेत्रातील होणाऱ्या अनधधकृत बाींधकाम/े 
अनतक्रमणाींवर महाराषर प्रादेभर्क ननयोजन व नगररचना अधधननयम, १९६६ 
कलम ५३ (१) व ५४ अन्वये नो्ीसा बजावनू ननषकासनाची कारवाई करण्यात 
येत.े तसेच  मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी SUO-MOTU  PIL १/२०२० 
याधचकेतील  हदलेल्या आदेर्ानसुार  महानगरपाभलकाींकडून प्रनतज्ञापत्र  सादर 
करण्याची कायगवाही सरुु असनु सदर  प्रकरण न्याय प्रववष् आहे.          

मा. न्यायालयाच्या ननणगयात नकुसान िरपाईचा अींतिागव नाही. तथावप, 
भिवींडी-ननजामपरू महानगरपाभलकेने मतृ  व्यक्तीींच्या  वारसाींना रु. ५०,०००/- 
व जखमीींना रु. २५,०००/- मदत हदललेी आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

चाांहदिली (मुांबई) क्षे्ातील भमठी नदी बाधधत  
झोपडीधारिाांच ेपुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(१५) *  २१३१२   श्री.हदलीप लाांड े(चाांहदिली) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चाींहदवली (मुींबई) ववधानसिा क्षते्रातील भमठी नदी र्जेारील क्राींतीनगर, 
सींदेर्नगर, जरीमरी बामणडाया पाडा आहद िागात हदनाींक २६ जुल,ै 
२००५  रोजी वा ्या समुारास झालले्या अनतवषृ्ीमध्ये  परुाचे पाणी भर्रुन 
मोठया प्रमाणात जजववत व वव्त्तहानी झाल्याने ् या िागातील भमठी नदी बाधधत 
नागररकाींच े पनुवगसन एच.डी.आय.एल. कीं पनीतफे वप्रभमअर वसाहतीमध्ये 
बाींधण्यात आलेल्या इमारतीींमध्ये करण्याबाबत त्काभलन मखु्यमींत्री याींनी 
ननदेर् हदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एच.डी.आय.एल. कीं पनीतफे बाींधण्यात आलेल्या वप्रभमअर 
वसाहतीमधील सदननकाींचे त्काभलन मखु्यमींत्री  याींनी जाहहर कायगक्रम घेऊन 
चाव्याींचे वा्प करुन अलॉ्में् पत्र देखील वा्प केललेे आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, १५-१६ वर्ागचा कालावधी उल्ूनही भमठी नदी बाधधत 
झोपडीधारकाींचे पनुवगसन झाल ेनसल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा ्या 
दरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, झोपडीधारकाींचे पनुवगसन झालेले नसल्याने दरवर्ी पावसाळयात 
्याींना जीव मठुीत घेऊन रहाव ेलागत असनू सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी 
केली आहे काय,्यात काय आढळून आल,े तदनसुार बाधधत झोपडीधारकाींच े
ता्काळ पनुवगसन करण्याकररता र्ासन स्ततरावर कोणती कायगवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे आहे अस ेझोपडपट््ी पनुवगसन प्राधधकरणान े
कळववले आहे. 
(२) झोपडपट््ी पनुवगसन प्राधधकरणाने मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ प्रा.भल. 
(एम.आय.ए.एल.) ला कुलाग वप्रभमअर येथील जागेवरील इमारत क्रमाींक ०२, एफ 
वव ींगमधील ९३ सदननका हस्तताींतरीत केल्या हो्या. ्यामधील ५ सदननका सींदेर् 
नगर झोपडपट््ीतील रहहवार्ाींना व ८८ सदननका क्राींतीनगर झोपडपट््ीतील 
रहहवार्ाींना झोपडपट््ी पनुवगसन प्राधधकरणामाफग त हदनाींक २८.०६.२०१९ रोजी 
वा्प करण्यात आल्या आहेत.  



22 

      ्यानसुार सदर रहहवार्ाींना हदनाींक २६.०२.२०२१ रोजी सदननकाींची “जस े
आहेत तसे” या स्तवरुपात चाव्याींचे वा्प करण्यात आल ेआहे. 
(३), (४) व (५) हे खरे आहे अस ेझोपडपट््ी पनुवगसन प्राधधकरणाने कळववले 
आहे. 
     एच. डी. आय. एल. व एम. आय. ए. एल. याींच्यातील करारनामा 
सींपषु्ात आल्यामळेु र्ासनाच्या ननदेर्ानसुार एस.आर.ए. व एम.आय.ए.एल. 
याींच्यात कुलाग वप्रभमअर कीं पाऊीं ड येथील पनुवगसन घ्कासाठी बाींधण्यात आलेल्या 
सदननका हस्तताींतरीत करण्याबाबत समझोता करारनामा-१ करण्यात आला 
आहे.  
     सदर करारनाम्यानसुार एम. आय. ए. एल. ला िोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात 
आलेल्या ४१५२ सदननका “जर्ा आहेत तर्ा” स्तवरुपात हस्तताींतरीत करण्यात 
आलेल्या असनू, उवगररत ११,५०४ सदननका “जर्ा आहेत तर्ा” स्तवरुपात 
नो्ीसीद्वारे हस्तताींतरीत करण्यात आलले्या आहेत.  
     सदर सदननकाींची ्वरीत दरुुस्तती करण्याबाबत झोपडपट््ी पनुवगसन 
प्राधधकरणाकडून एम.आय.ए.एल. ला वारींवार कळववण्यात आल े असल्याच े
झोपडपट््ी पनुवगसन प्राधधकरणान ेकळववल ेआहे. 
 

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

िोल्हापूर (जज.िोल्हापूर) शहरात अपुरा ि िमी दाबाने  
पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(१६) *  २५३०९   श्री.चांद्रिाांत जाधि (िोल्हापरू उत्तर), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.ऋतरुाज पाटील (िोल्हापरू दक्षक्षण), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), 
श्री.सांजय जगताप (परुांदर) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू (जज.कोल्हापरू) र्हरात  ९ त े१० को्ी भल्रची पाण्याची मागणी 
असतानाही १४.५० को्ी भल्र पाण्याचा परुवठा केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तरीही नागररकाींना अपरुा पाणीपरुवठा होत असल्याची तसेच 
काही िागात कमी दाबाने तर काही हठकाणी पाणीच भमळत नसल्याची तक्रार 
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आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथे थे् सायफन पध्दतीने पाणीपरुवठा करण्याऐवजी प्र्येक 
िागातील पाण्याची ्ाकी आधी िरुन घ्यावी, ्यानींतर ्ाकीतनू पाणीपरुवठा 
करावा अर्ी उपाययोजना मा.स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी सचूवली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) तसेच, कोल्हापरू र्हरासाठी पाणीपरुवठा करणा-या जलवाहहन्या जीणग व 
कालबाहय तसेच जलवाहहन्यातनू पाणी चोरी होत असल्यामळेु ५० ्क्के पाणी 
वाया जात असनू सदर प्रकरणी सींबींधधत पाणीपरुवठा वविाग दलुगक्ष करीत 
असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०२१ मध्ये वा ् या दरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार  
कोल्हापरू र्हराला मबुलक पाणी परुवठा करण्याकररता उपाययोजना 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) कोल्हापरू र्हराच्या लोकसींख्येच्या प्रमाणात समुारे   
१३ को्ी भल्र इतक्या मागणीच्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा करण्यात येत 
असल्याचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(२) ताींबत्रक बबघाड व देखिाल दरुुस्ततीवेळी काही िागामध्ये कमी दाबाने 
पाणीपरुवठा होत असल्याची वस्ततजुस्तथती नमदू करुन ्यावेळी ्ँकरद्वारेदेखील 
पाण्याची सोय केली जात असल्याचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३) अर्ा आर्याची सचूना स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी केली असल्याच े
महानगरपाभलकेने कळववल ेआहे. 
• सद्यजस्तथतीत परेुर्ा ्ाक्या उपलब्ध नसल्याने अमतृ योजनेंतगगत नवीन 
पाण्याच्या ्ाक्या तयार झाल्यानींतर तसेच, काळम्मावाडी थे् पाईपलाईन 
योजना पणुग झाल्यानींतर उपरोक्त सचूनेनसुार पाण्याचे ववतरण करण्याच े
ननयोजन असल्याचे महानगरपाभलकेने कळववल ेआहे. 
(४) व (५) हे खरे नाही. तथावप, कोल्हापरू र्हरासाठी पाणीपरुवठा करणाऱ्या 
जलवाहहन्या समुारे ७० वर्ागपवुीच्या असल्याची वस्ततजुस्तथती महानगरपाभलकेने 
कळववली आहे. 
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• तथावप, सदर जुन्या जलवाहहन्यातनू गळती झाल्यास ता्काळ दरुुस्तत 
करण्यात येतात. 
• सद्यजस्तथतीत अमतृ योजनेतनू जुन्या गळती होणाऱ्या जलवाहहन्या 
बदलण्याची कायगवाही सरुु असल्याचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भमरा-भाईंदर (जज.ठाणे) महानगरपाभलिेिररता सूयाच प्रादेभशि 
 पाणीपुरिठा योजनेतून पाणीपुरिठा िरणेबाबत 

  

(१७) *  २२१२२   श्रीमती गीता जैन (भमरा भाईंदर) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भमरा िाईंदर (जज.ठाणे) महानगरपाभलका क्षते्रासाठी सयूाग प्रादेभर्क 
पाणीपरुवठा योजनेतनू २१८ द.ल.भल. पाणीपरुवठा मींजूर असनू सदर पाणीपरुवठा 
योजना मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणामाफग त राबववण्यात येणार आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, योजनेतनू प्राप्त होणारे २१८ द.ल.भल. पाणी भमरा िाईंदर र्हरात 
ववतरीत करण्यासाठी आवश्यक असणारी ववतरण व्यवस्तथा तयार करणे, उींच 
जल कुीं ि बाींधणे व तद्अनरु्ींधगक काम ेही भमरा िाईंदर महानगरपाभलकेतफे 
राबववण्यात येणार असनू प्रकल्पाचा सववस्ततर प्रकल्प अहवाल (DPR) 
महानगरपाभलकेने तयार करुन ताींबत्रक मींजुरीसाठी मखु्य अभियींता, महाराषर 
जीवन प्राधधकरण, ठाणे याींच्याकड ेपाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर जीवन प्राधधकरणाने ताींबत्रक तपासणी र्लु्क ४.९४ को्ी 
िरण्यास भमरा-िाईंदर महानगरपाभलकेस कळववल े असनू ्या अनरु्ींगाने 
भमरा-िाईंदर महानगरपाभलकेने ताींबत्रक तपासणी र्लु्क २५ लाख रुपये अदा 
केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषर जीवन प्राधधकरणामाफग त मागणी करण्यात आलेली 
४.९४ को्ी रुपयाींची रक्कम सदरच्या योजनेच्या खचागत समाववष् 
करण्याबाबतची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा ्या दरम्यान मींत्री पाणीपरुवठा व स्तवच्छता वविाग याींच्याकड ेकेली आहे,   
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हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीनसूार  कोणती कायगवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) • सदर प्रकल्पाचा सववस्ततर प्रकल्प अहवाल (DPR) महानगरपाभलकेने 
हदनाींक २१.०८.२०१९ रोजी ताींबत्रक मींजूरीसाठी महाराषर जीवन प्राधधकरणाकड े
सादर केलेला आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) • भमरा-िाईंदर महानगरपाभलकेने महाराषर जीवन प्राधधकरणास रू. २५ लक्ष 
ताींबत्रक तपासणी र्लु्कापो्ी अदा केल ेआहेत. 
• महाराषर जीवन प्राधधकरणाकडून ताींबत्रक मींजूरी भमळाल्यानींतर उवगररत ताींबत्रक 
तपासणी र्लु्क महानगरपाभलकेमाफग त अदा करण्यात येणार आहे. 
• सदर योजनेतील काम ेमींजूरीनींतर पढुील २ वर्ागत पणुग करण्याचे ननयोजन 
असल्याच,े भमरा-िाईंदर महानगरपाभलकेने कळववल ेआहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धळेु जजल््यातून जाणाऱ्या सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामागच क्र. ६    
या रस्त्याची दरुिस्तथा झाली असल्याबाबत 

  

(१८) *  २०६४८   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) धुळे जजल््यातनू जाणारा सरुत-नागपरू राषरीय महामागग क्रमाींक ६ या 
रस्त्यावर अनेक हठकाणी खड्ड ेपडून रस्त्याची दरुवस्तथा झाली असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२१ मध्ये वा ् या दरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धुळे तालकु्यातील फागणे व मोराणे प्र ल या गावाींजवळ 
उड्डाणपलूाचे     काम अपणूागवस्तथेत असनू अपघाताींच ेप्रमाण वाढून ् यात  प्रवार्ाींचे 
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मृ् यहुी होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू-सरुत राषरीय महामागग क्र. ६ वरील फागणे त ेनवापरू 
पयतं रस्तता चौपदीकरणाचे काम प्रलींबबत असल्यामळेु अपघाताचे प्रमाण वाढल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आले व तद्नसुार र्ासनाने सींबींधीत कीं त्रा्दाराींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच सदर प्रलींबबत काम पणुग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) सदर काम कें द्र र्ासनाच्या िारतीय राषरीय 
राजमागग प्राधधकरणाच्या अख्यारीतील आहे. 

अींर्त:खरे आहे, 
सद्यजस्तथतीत अजस्तत्वातील रस्त्याची दैनींहदन देखिाल व दरुुस्तती 

कीं त्रा्दारामाफग त करण्यात येत आहे, अस ेप्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय 
राजमागग प्राधधकरण, धुळे याींनी कळववले आहे. 
(२) धुळे तालकु्यातील फागणे व मोराणे प्र ल या गावाींजवळ अींडरपासच ेकाम 
अपणूागवस्तथेत आहे. परींत,ु सदर हठकाणी झालले े अपघात हे रस्त्याच े काम 
थाींबल्यामळेु झाल्याची नोंद नाही, अस े प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय 
राजमागग प्राधधकरण, धुळे याींनी कळववले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     सदयजस्तथतीत उवगरीत चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे व 
कीं त्रा्दाराकडून वाहतकुीच्या सरुक्षक्षततबेाबत योग्य खबरदारी घेण्यात आली 
असनू  आवश्यक माहहती देणारे सचूना फलक लावण्यात आल ेआहेत, अस े
प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, धुळे याींनी कळववल े
आहे. 
(४) व (५) सदर चौपदरीकरणाच े काम कीं त्रा्दार मेससग फागणे सोनगढ 
एक्सप्रेसवे भल. याींचेमाफग त नोव्हेंबर २०१६ मध्ये हाती घेण्यात आल ेहोत.े सदर 
कीं त्रा्दराकडून समुारे ६५% काम पणूग झाल े      आहे.  तथावप ् यानींतर कीं त्रा्दाराच्या 
आधथगक अडचणीमळेु कीं त्रा्दाराने पढुील काम थाींबववल्यामळेु सदर 
कीं त्रा्दारासोबत करण्यात आलेला करारनामा ऑगस्त् २०१९ मध्ये खींडीत 
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करण्यात आला. 
  ्यानींतर उवगररत कामासाठी कीं त्रा्दार मेससग ज.ेएम.म्हात्र े इन्रा प्रा. 
भल.याींच्यासोबत करारनामा करण्यात येऊन हद.१८.०९.२०२० रोजी कायागरींि 
आदेर् देण्यात आल ेआहेत.्यानसुार सद्यजस्तथतीत उवगररत काम प्रगतीपथावर 
आहे, असे प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, धुळे याींनी 
कळववले आहे. 

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

भसध्दाथचनगर, िाांदे्र पूिच (मुांबई) पररसरातील जय शीिसाई 
झोपडपट्टी पुनविचिास प्रिल्पाबाबत 

  

(१९) *  २०७३५   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच), श्रीमती माधुरी भमसाळ (पिचती), श्री.सरेुश (राजमूामा) भोळे 
(जळगाि शहर) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) वाींदे्र पवूग (मुींबई) येथील भसध्दाथगनगर पररसरातील ५७७ झोपडपट््ीवासीयाींना 
१९ वर्ांपवूी हक्काच्या पक्क्या घराच ेआश्वासन हदल ेअसतानाही ववकासक 
आणण झोपडपट््ी पनुववगकास प्राधधकरणाच्या वादग्रस्तत कारिारामळेु अद्यापही 
जय र्ीवसाई प्रकल्पातील समुारे ४८६ झोपडपट््ीधारक घरापासनू वींधचत आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासक नेमण्यासाठी ७० ्क्के रहहवार्ाींची सींमती क्रमप्राप्त 
असताना फक्त ३२ ् क्के सहमतीच्या आधारे जी.एम. कन्स्तरक्र्न्सची ननयकु्ती 
करण्यात आली, तसेच पररभर्ष् दोनवर प्राधीकृत अधधका-याचे सही भर्क्के 
नसतानाही प्रकल्पाला एलओआय देण्यात आला, यामध्ये गरैव्यवहार झाल्याची 
र्ींका त्कालीन सीईओ श्री. उज्जल उके याींनी व्यक्त केली होती. ्यानींतरही 
झोपडपट््ी पनुववगकास प्राधधकरणातील आजी-माजी अधधका-याींनी ववकासकास 
सहाय्य केले असल्याचा आरोप या प्रकल्पाच्या पनुरुज्जीवनासाठी प्रय्नर्ील 
असलेल्या श्री. श्रीप्रकार् भमश्र याींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भस्ी सव्हे क्रमाींक ६१५ या अनतक्रभमत जभमनीचा समावेर् 
प्रकल्पात करण्यासाठी बनाव् कागदपत्र ेतयार करण्यात आली, ्याबाबतच्या 
तक्रारीींची खातरजमा न करताच ववकासकाला ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल े
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असनू मींजुर अनतररक्त बाींधकाम क्षेत्राचा रुपये १८ को्ीींचा प्रीभमयम ववकासकाने 
िरलेला नसताना आणण नागरी ववमान वाहतकु वविागाने ना-हरकत 
प्रमाणपत्र  हदलेली नसतानाही इथल्या एका इमारतीला वापर परवाना (ओसी) 
देण्यात आला. तसेच र्ासकीय जागेवर बाींधलेल्या सींक्रमण भर्बबराच्या 
बाींधकामाचे िाडहेी ववकासकाने हदलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, २५० झोपडपट््ीवासीय आजही  १०० सींक्रमण भर्बबरामध्ये 
वास्ततव्याला आहेत, अन्य १५० झोपडपट््ीधारकाींना माभसक रुपये ९ त े१२ हजार 
िाड े देण्याचे आश्वासन ववकासकाने हदलेले असतानाही गत २ वर्ांपासनू 
ववकासकाने माभसक िाड ेदेणेही बींद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सातपकैी दोन ् ॉवरचे काम पणूग झाल ेअसनू उवगररत काम ेसरुुच 
झालेली नाहीत, काम पणूग झालेल्या एका ् ॉवरमधील ८५ कु्ुींबे वास्ततव्याला गेली 
असतानाही नतथे पाणी आणण मल:ननस्तसारणाच्या अधधकृत जोडण्या नाहीत, या 
इमारतीमध्ये पावसाळ्यात पाणी गळती होत,े ववकासकाने ननकृष् इमारत बाींधून 
फसवणूक केल्याचा आरोप सदरहू कु्ुींबाींनी केला असनू रहहवाश्याींनी हदनाींक    
७ सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा ्या समुारास एसआरएचे सीईओ याींची प्र्यक्ष िे्  
घेऊन लेखी ननवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या सींपणूग प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे 
काय,चौकर्ीत काय आढळून आल े व ्यानसूार ववकासक तसेच सींबींधधत 
अधधकारी याींचेववरोधात कायदेर्ीर कारवाई करण्याबाबत तसेच सदरहू 
झोपडपट््ी पनुववगकास प्रकल्प र्ीघ्रगतीने पणूग करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) हे खरे नाही.  

ववर्याींक्रकत प्रकल्पामध्ये आजभमतीस एकूण ५७७ झोपडीधारक  असनू 
पकैी ३८२ पात्र झोपडीधारक आहेत. सद्य:जस्तथतीत पनुवगसन इमारत क्र.७ एकूण 
८२ ननवासी सदननका, ३ अधग ननवासी सदननका, १ बालवाडी, १ वेल्फेअर से्ं र, 
१ सींस्तथा कायागलय याकररता पणूग िोगव्ा प्रमाणपत्र हद.१६.०३.२०१७ रोजी 
ननगगभमत करण्यात आललेे आहेत. तसेच पनुवगसन इमारत क्र.१ मध्ये एकूण ८३ 
ननवासी सदननका, २ अधग ननवासी सदननका, १ बालवाडी, १ वेल्फेअर से्ं र 
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कररता िोगव्ा प्रमाणपत्र हद.१८.०९.२०२० रोजी मींजूर करण्यात आलेले आहे. 
्याचप्रमाणे पनुवगसन इमारत क्र.२ कररता जो्यापयतंची बाींधकाम परवानगी 
हद.०७.१०.२०१९ रोजी मींजूर करण्यात आलेली आहे.  
(२) हे खरे नाही. 

मौजे बाींद्रा, ता.अींधेरी, न.ि.ूक्र.६१५ व इतर या भमळकतीवरील सींजय 
गाींधी सह.गहृ.सींस्तथा, भर्वदर्गन सह.गहृ.सींस्तथा व साईकृपा सह.गहृ.सींस्तथा या 
तीनही सींस्तथाींचे ववहहत पररभर्ष्-२ त्कालीन अपर जजल्हाधधकारी (अनत/ननषका) 
मुींबई उपनगर जजल्हा (पजश्चम उपनगरे) याींनी हद.२५.०२.२००३ रोजी ननगगभमत 
केल ेआहे.   

तसेच एकूण ३८२ पात्र झोपडीधारकाींपकैी ३११ झोपडीधारकाींनी 
ववर्याींक्रकत योजनेसाठी (८२%) सींमतीपत्र हदले आहे.  
(३) हे खरे नाही. 

न.ि.ूक्र.६१५ च्या ७/१२ मधील इतर र्रेे रकान्यातील नोंदीप्रमाणे सदर 
जागा िसूींपाहदत करण्यात आलेली आहे. जभमन अधधमलू्य आकारण्याबाबत 
नगर ववकास वविागाकडून हद.१६.०४.२००८ रोजी अधधसचूना ननगगभमत करण्यात 
आली आहे. तथावप, ्यापवूीच सदर झोपडपट््ी पनुवगसन योजनेकरीता प्रथम 
आर्यपत्र हद.०२.०८.२००३ रोजी आणण प्रथम पनुवगसन इमारतीकरीता मींजूर 
आराखड े हद.१२.१०.२००४ रोजी ननगगभमत करण्यात आल.े तद्नरु्ींगाने सदर 
झोपडपट््ी पनुवगसन योजनेकरीता हद.१६.०४.२००८ रोजीची अधधसचूना लाग ू
करण्यात आली नाही. पनुवगसन इमारत क्र.७ कररता नागरी ववमान वाहतकू 
प्राधधकरणाने हद.२०.१२.२०१२ रोजी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी केल ेहोत.े सदर 
ना-हरकत प्रमाणपत्र हद.१९.१२.२०१७ रोजीपयतं वधै होत.े सदर इमारतीकरीता 
पणूग िोगव्ा प्रमाणपत्र हद.१६.०३.२०१७ रोजी ननगगभमत करण्यात आल.े नागरी 
ववमान वाहतकू प्राधधकरणाने सधुाररत ना-हरकत प्रमाणपत्र हद.०६.०८.२०१९ 
रोजी ननगगभमत केलेले असनू ्याची वधैता हद.०५.०८.२०२७ पयतं आहे. सदर 
झोपडपट््ी पनुवगसन योजनेत सींक्रमण भर्बीर मींजूर करण्यात आलेले आहे.  
(४) सदर प्रकरणी ववकासकाकडून प्राप्त माहहतीनसुार ववकासकाने एकूण ६६ 
झोपडीधारकाींचे थकीत िाड ेअदा केलेले नाही. याबाबत सहननबींधक, सहकारी 
सींस्तथा (पवूग व पजश्चम उपनगरे), झोपडपट््ी पनुवगसन प्राधधकरण याींचेमाफग त 
उधचत कायगवाही करण्यात येत आहे.   



30 

 
(५) झोपडपट््ी पनुवगसन योजनेतील पनुवगसन इमारत क्र.७ करीता इमारत 
पणूग् वाचा दाखला सादर केल्यानींतर हद.१६.०३.२०१७ रोजी ननयमाप्रमाणे पणूग 
िोगव्ा प्रमाणपत्र ननगगभमत करण्यात आल.े  सदर इमारतीकरीता बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमाफग त पाणी जोडणी करण्यात आलेली आहे. तसेच िोगव्ा 
प्रमाणपत्र जारी केल्यानींतर ३ वर्ागत कोणतहेी सींरचना्मक/बाींधकामात दोर् 
आढळल्यास ववकासकामाफग त नन:र्लु्क सधुारणा करण्यात येत.े    
(६) सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने झोपडपट््ी पनुवगसन प्राधधकरणाच्या 
अधधकाऱ्याींमाफग त स्तथळ पाहणी करण्यात आली असता सदर तक्रारीत तर्थय 
आढळून आल ेनाही. तसेच जय भर्वर्ाही एस.आर.ए. सह.गहृ.नन.सींस्तथेतील 
रहहवार्ाींनी सदर तक्रार खो्ी असल्याचे ्याींच्या हद.२५.०१.२०२१ च्या पत्रान्वये 
मखु्य कायगकारी अधधकारी, झोपडपट््ी पनुवगसन प्राधधकरण याींना कळववल ेआहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरातील रस्त्याांची िामे िरण्याच्या 
 प्रस्ततािास मान्यता भमळण्याबाबत 

  

(२०) *  २३७५८   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) र्हरातील मखु्य रस्त्याींची मोठ्या प्रमाणावर 
दरुवस्तथा झालेली असनू सदर रस्तत ेनव्याने तयार करण्याकररता उल्हासनगर 
महानगरपाभलकेने नगर ववकास वविाग आणण एमएमआरडीए याींचकेड ेहदनाींक  
२ जुले, २०१८ रोजी वा ्या समुारास प्रस्तताव पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्त्याची पनुबांधणी करण्यासाठी उल्हासनगर महानगरपाभलकेने 
व मा.लोकप्रनतननधी याींनी एमएमआरडीएकड ेEXTEND MUIP अींतगगत हदनाींक 
२ जुल,ै २०१८ रोजी ननधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्तत े तातडीने तयार करण्यासाठी मा.लोकप्रनतननधी 
याींनी अनेक स्ततरावर पत्रव्यवहार करूनही सदर प्रस्ततावाला मान्यता भमळाली 



31 

नसल्याचेही ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार 
सदर प्रस्ततावास मींजुरी देण्यासाठी तसेच रस्त्याच्या पनुबांधणीकररता ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी र्ासनाच्यावतीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) व (२) होय हे खरे आहे. आयकु्त, उल्हासनगर 
महानगरपाभलका याींनी ्याींच्या हद. २७ जुल,ै २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
र्हराींतगगत ववववध रस्त्याींच्या कामाींना मींजूरी देणेबाबतचा प्रस्तताव 
एमएमआरडीएकड ेसादर केला होता. ् याचप्रमाणे मा. लोकप्रनतननधीींकडून देखील 
एमएमआरडीएच्या ववस्ततारीत एमयआुयपी प्रकल्पाींतगगत ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत वेळोवेळी मागणी केली आहे. 
(३), (४) व (५) उल्हासनगर महानगरपाभलका  हद्दीतील रु. ९६.१४ को्ीींची 
एकूण ५ रस्त्याींची काम ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये एमएमआरडीएमाफग त  हाती 
घेण्यात आली असनू सदय:जस्तथतीत  र्हाड त ेम्हारळ रा. म. क्र. २२२ (जूना) 
रस्त्याचे काम पणूग झाल े असनू सदर रस्तता उल्हासनगर 
महानगरपाभलकेस  हस्तताींतरण करण्याची प्रक्रीया सरुु आहे, तसेच उवगरीत 
रस्त्याची काम ेपणूग होण्याच्या अींनतम ्प्प्यात आहेत. 

----------------- 
  
वपांपरी-धचांचिड निनगर वििास प्राधधिरणाच्या ताब्यातील मोिळे भूखांड 

महानगरपाभलिेमध्ये समाविष्ट्ट िरणेबाबत 
  

(२१) *  २०३८६   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वप ींपरी-धच ींचवड र्हरात महाराषर राज्य औद्योधगक ववकास महामींडळाची 
स्तथापना झाल्यानींतर कारखानदारीमळेु र्हरात वास्ततव्य करणाऱ्या कामगार व 
गररबाींना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देणे या उद्देर्ाने सन १९७२ 
मध्ये वप ींपरी- धचींचवड नवनगर ववकास प्राधधकरणाची स्तथापना करण्यात आली 
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होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राधधकरण स्तथापनेवेळी १२.५% परताव्याचे आभमर् दाखवनू 
प्राधधकरणाने र्तेकऱ्याींकडून अल्प दराने जमीन खरेदी केली असनू अनेक 
िभूमहीन र्तेकऱ्याींनी आपल्या ताब्यातील जमीन प्राधधकरणाला देऊनही 
अद्यापही ्याींना १२.५%  परतावा भमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वप ींपरी-धच ींचवड नवनगर ववकास प्राधधकरणातील ववकभसत 
असलेला िाग हा वप ींपरी-धच ींचवड महानगरपाभलकेमध्ये तर अववकभसत िाग हा 
पणेु महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाच्या हद्दीत समाववष् करण्याची र्ासन 
स्ततरावर कायगवाही करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्राधधकरणातील िभूमपतु्राींच्या जभमनी व्यवसानयक ववकासकाींना 
देण्याकररता मोठ्या प्रमाणावर प्राधधकरण ववलीनीकरणाचा प्रय्न र्ासनामाफग त 
करण्यात येत असल्याबाबत वप ींपरी-धच ींचवड महानगरपाभलकेच्या 
लोकप्रनतननधीींनी लेखी पत्राद्वारे र्ासनाकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, प्राधधकरणाच्या ववकभसत िागाबरोबर अववकभसत असलेला िाग 
महानगरपाभलकेमध्ये वगग करावा तसेच सींपणूग आरक्षक्षत िखूींड तातडीने 
महानगरपाभलकेकड े वगग करावेत अर्ी मागणी वप ींपरी-धच ींचवड 
महानगरपाभलकेतील नागररक व पदाधधकारी याींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, प्राधधकरणाच्या दलुगक्षामळेु सींपाहदत केलले्या जभमनीींचा ववकास 
करण्यास जाणीपवूगक दलुगक्ष केल्याने सदर ताब्यात आलले्या जभमनीींचा ववकास 
होऊ र्कला नाही तसेच िभूमपतु्राींच्या घेतलेल्या जभमनी व्यवसानयक 
ववकासकाींना देण्याकररता नवनगर ववकास, पणेु महानगर ववकास 
प्राधधकरणाच्या उच्चपदस्तथ अधधकारी व बाींधकाम व्यवसानयक याींच्या आधथगक 
सींगनमताने वप ींपरी-धच ींचवड नवनगर ववकास प्राधधकरण बरखास्तत कररत 
असतानासधु्दा मोकळा िखूींड पीएमआरडीएमध्ये समाववष् करण्याबाबत 
कायगवाही करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार १२.५% 
मोबदला न देता िभूमपतु्राींच्या ताब्यात घेतलेल्या प्राधधकरणातील जभमनी मोकळे 
िखूींड हे महानगरपाभलकेमध्ये समाववष् करण्याबाबत र्ासन स्ततरावर कोणती 
कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
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(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे आहे. 
 (२) • वप ींपरी धचींचवड नवनगर ववकास प्राधधकरणातील जभमनीचे सींपादन 
त्कालीन िमूीसींपादन कायद्याींतगगत करण्यात आल ेअसनू सदर जभमनीींच्या 
बदल्यात जभमन मालकाींना ननयमानसुार योग्य असा मोबदला देण्याच्या 
अनरु्ींगाने आवश्यक रक्कम जजल्हाधधकारी, पणेु याींच्याकड े जमा करण्यात 
आलेली आहे.  सदर रक्कम त्कालीन कायद्यानसुार व ननयमानसुार जमा 
केलेली आहे. 
• अद्यापयतं पयतं बहुताींर्ी जभमन मालकाींना जभमनीचा मोबदला अदा 
करण्यात आलेला असनू, काही जभमनधारकाींनी मा.उच्च न्यायालयात प्रकरण 
दाखल केलेली असल्यामळेु, तसेच वारसातील होणारे वाद या कारणाींमळेु ्याींना 
मोबदला अदा करणे र्क्य झालेले नाही.   
•  प्राधधकरणाची स्तथापना सन १९७२ मध्ये झाली. तवे्हापासनू िसूींपादन 
्या-्या वेळच्या िसूींपादन कायद्यातील तरतदूीनसुार झाल ेव ् याप्रमाणे जभमन 
मालकाींना मोबदला प्रदान करण्यात आला आहे. सन हद.०१.०१.१९८४ पासनू 
सींपाहदत केलेल्या जभमनीच्या मोबदल्यात ज्या जभमनीचे ताबे प्राधधकरणास 
प्राप्त झाले आहेत, अर्ा जभमन मालकाींना सींपाहदत जभमनीच्या १२.५ ्क्के 
जभमन परतावा करण्याबाबत अनकु्रमे हद.३.३.१९९० व हद.१५.०९.१९९३ च्या 
र्ासन ननणगयान्वये धोरण लाग ूकरण्यात आल ेआहे.  
•  ्यानसुार अद्यापयतं ३५८ लािार्थयांना परतावा देण्यात आलेला असनू 
उवगररत २०८ लािार्थयांना ववववध न्यायालयातील प्रलींबबत प्रकरणे व जभमनीच्या 
मालकीचे वादामळेु अद्यापही ताबा देणे र्क्य झालेले नाही.     
•  तसेच सन १९७२ त े१९८३ पयतंच्या लािार्थयांना सदर परतावा योजनेचा 
लाि देण्याबाबतची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे.      
(३) असा कोणताही ननणगय अद्याप झालेला नाही.  
(४) प्राधधकरणातील िभूमपतु्राींच्या जभमनी खाजगी ववकसकाींना  देण्यात येत 
असल्याबाबतची तक्रार स्तथाननक मा.ववधानसिा सदस्तय याींनी हदनाींक 
२७.०८.२०२० च्या पत्रान्वये र्ासनाकड ेतसेच वप ींपरी धचींचवड नवनगर ववकास 
प्राधधकरणाकड ेकेललेी आहे.  
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(५) वप ींपरी धचींचवड नवनगर ववकास प्राधधकरण क्षते्रातील अनधधकृत बाींधकामाींच े
क्षेत्र वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलका क्षेत्रात वगग करावे व उवगररत िाग 
पी.एम.आर.डी.ए. मध्ये वगग करावा अर्ा स्तवरूपाचे पत्र स्तथाननक मा.लोकसिा 
सदस्तय याींनी र्ासनास हदल ेआहे, हे खरे आहे.    
(६) व (७) • पणेु महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणामध्ये वप ींपरी धचींचवड 
नवनगर ववकास प्राधधकरणाचा समावेर् करण्याबाबत अद्याप कोणताही ननणगय 
झालेला नाही.        
(८) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
  
िाांदे्र (पूिच) मुांबई येथील एमआयजी क्लब व्यिस्तथापन ि म्हाडा याांचमेध्ये 
िराराचा भांग झाल्यामुळे सांबांधधत जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत 
  

(२२) *  २५५१७   श्री.र्नािर गटु्टे (गांगाखेड) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र (पवूग) मुींबई येथील एम.आय.जी. क्लब व्यवस्तथापन व म्हाडा याींचेमध्ये 
सन २००४ मध्ये करार होवनू वाींदे्र येथील र्ाळेकररता आरक्षक्षत असलेला ३६५० 
चौ.मी. िखूींड एम.आय.जी व्यस्तथापनास िाडकेराराने देण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कराराच्या अनरु्ींगाने एम.आय.जी. क्लब व्यवस्तथापनाने 
या जागेवरील र्ाळेची इमारत बाींधून देणे आवश्यक असताना  अद्यापपयतं 
सींबींधधत क्लबने र्ाळेच्या इमारतीचे बाींधकाम न करता कराराचा िींग केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, कराराचा िींग केल्याप्रकरणी सींबींधधत क्लबला माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा ्या दरम्यान दींडाची नो्ीस बजावण्यात आली असता ्यावर 
क्लबने सादर केलेल्या खुलार्ाच्या अनरु्ींगाने  कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४)  असल्यास,  या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आल ेव तद्नसुार कराराचा िींग केल्यामळेु  करार रद्द करून सदरहू 
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िखूींड पनु:श्च र्ासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत तसेच ववलींबास जबाबदार 
असणारे दोर्ी अधधकारी / कमगचारी याींचेवर तातडीने कारवाई करून सींबींधधत 
क्लबकडून दींडाच्या रक्कमचेी वसलूी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) व (२) हे खरे आहे . 
(३), (४) व (५) म्हाडा, प्राधधकरण ठराव क्र .६८१४, हद .२४/०१/२०१९ नसुार 
एम.आय.जी. क्लब याींच्याकडून रु. ५३.६५ को्ी दींडा्मक रक्कम वसलू 
करण्यास मान्यता हदली असनू, हद. १२/०३/२०१९ रोजी म्हाडाकडून सदरहू 
सींस्तथेस नो्ीस बजावण्यात आलेली आहे . 
      उपरोक्त नो्ीस रद्द करण्याबाबत सींस्तथेन ेम्हाडास हद. २१/०५/२०१९  
च्या पत्रान्वये कळववल ेआहे. सींस्तथेने सादर केलले्या खुलार्ाच्या अनरु्ींगाने 
तपासणी म्हाडाकड ेसरुु आहे. 
       तसेच माध्यभमक र्ाळेसाठी आरक्षक्षत असलेला िखूींड क्र .६३८/ ब हा 
नवजीवन भर्क्षण सींस्तथेस दीघगकाळ िाडते्वावर ववतरीत करण्यास म्हाडा 
प्राधधकरणाचा ठराव क्र. ६८६०, हद.१८/०६/२०१९ अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. ्यानसुार मुींबई मींडळाकडून सदरहू सींस्तथेस हद.१३/१२/२०१९ अन्वये 
प्रचभलत अ्ी व र्तीनसुार देकार पत्र देण्यात आलेले आहे . 

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

मुांबई महानगरपाभलिेच्या जलाशयाांमाफच त मोठ्या प्रमाणात  
अशुद्ध पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(२३) *  २१९३४   श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आभशर् शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.राम सातपतु े(माळभशरस) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईत २७ जलार्याींमाफग त र्हर आणण उपनगरात पाण्याचे ववतरण 
करणाऱ्या जुन्या व जीणग झालेल्या जलवाहहन्याींमध्ये तथेील अर्दु्ध आणण 
दवूर्त पाणी भर्रत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा ्या दरम्यान 
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ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु झोपडपट््या, चाळी तसेच इमारती अर्ा बहुताींर् 
वस्त्याींमध्ये अर्दु्ध पाण्याचा परुवठा होत असल्याचे आढळून आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईच्या पाणी ववतरण व्यवस्तथेमधील गळतीच ेप्रमाण २५ त े४० 
्क्के असनू ८६२ त े१३०० दर्लक्ष भल्र पाणी गळतीमळेु वाया जात असल्याचे 
ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईतील पाणी ववतरण व्यवस्तथेमधील गळतीचे प्रमाण रोखून 
मुींबईकराींना र्दु्ध पाणी परुववण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही वा 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. एिनाथ भशांदे : (१) व (२) मुींबईला तीन महासींतूलन जलार्य व २७ सेवा 
जलार्याच्या माध्यमातनू पाणी परुवठा करण्यात येतो.    
  सदर जलवाहहन्या जुन्या व जीणग झाल्यास, रस्तत,े पलू व मेरो 
याींसारख्या पायाितू सवुवधाींची काम ेसरुु असताींना ्यास हानी पोहोचल्यास 
्यातनू गळती होत.े तसेच कायागजन्वत नसताींना गळतीच्या हठकाणातनू 
्यामध्ये अर्धु्द/साींडपाणी आत गेल्यास ्या जलवाहहनीद्वारे होणाऱ्या पाणी 
परुवठ्यामळेु काही हठकाणी/ठराववक िागात अर्धु्द पाणी परुवठा होण्याची 
र्क्यता नाकारता येत नाही अस ेबहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलका क्षेत्रातील जलवाहहनीींची व जलजोडण्याींची लाींबी 
व सींख्या लक्षात घेता, मुींबईतील गळतीच े अचूक प्रमाण ठरववणे कठीण 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववल ेआहे.  
(४) मुींबईतील पाणी ववतरण व्यवस्तथेमधील गळतीच ेप्रमाण रोखून मुींबईत र्धु्द 
पाणी परुवठा करण्याकररता बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफग त खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत :-  
•  जुन्या ि जीणच झालेल्या जलिाहहन्या बदलनू ् याहठिाणी निीन जलिाहहनी 
टािणे - मागील तीन वर्ांत समुारे ५०.७६ क्रक.मी. लाींबीच्या जलवाहहन्या बदलनू 
्याहठकाणी नवीन जलवाहहन्या ्ाकण्यात आल्या आहेत. 
•  सेिा जलजोडण्याांचे नतुनीिरण िरणे - मागील तीन वर्ांत समुारे ५१,५२३ 
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जलजोडण्याींचे नतुनीकरण करण्यात आल ेआहे.  
•  सेिा जलजोडण्याांच्या जुडगयाांऐिजी एि सामाईि जलिाहहनी टािणे - 
समुारे ३०५ हठकाणी जलजोडण्याींचे जुडगे काढून सामाईक जलवाहहनी तसेच 
स्त्ब मेन्स ्ाकण्यात आल्या आहेत.  
• गळतीची हठकाणे र्ोधून ्याींची दरुुस्तती करणे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

साांगोला (जज.सोलापूर)- इांदापूर (जज.पुणे) या रस्त्याची 
दरुिस्तथा झाली असल्याबाबत 

  

(२४) *  २३७८८   अॅड.शहाजीबाप ूपाटील (साांगोल)े : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) साींगोला (जज.सोलापरू)- इींदापरू (जज.पणेु) या रस्त्याची गत पावसाळ्यात 
अ्यींत दरुवस्तथा झाली असनू सदर रस्त्यावरील अनेक पलू मोडकळीस आल े
असल्याच े माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा ् या दरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्तता हा दोन राषरीय महामागागला जोडणारा असल्यामळेु 
रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतकू सरुू असत े तसेच, सदरहू रस्त्याला 
जोडणारे सवग रस्तत ेही भसमें्चे बनववलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साींगोला- इींदापरू रस्तता भसमें्चा बनववण्याबाबत र्ासनाने 
कोणता ननणगय घेतला आहे, तसेच सदर रस्त्याच्या कामास कें व्हापयतं सरुुवात 
होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, सदर रस्तता व रस्त्यावरील पलुाींची दरुूस्तती करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) सन २०२० मधील अनतवषृ्ीमळेु रस्तता क्षतीग्रस्तत 
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झाला होता. 
(२) रस्त्यावर मोठया प्रमाणावर वाहतकू वदगळ होत,े हे खरे आहे. तथापी 
रस्त्याला जोडणारे सवग रस्तत ेकाँक्रक्र्चे आहेत, हे खरे नाही. 
(३) साींगोला-इींदापरू रस्त्याींपकैी राषरीय महामागग क्र.९६५ जी मधील इींदापरू त े
अकलजू रस्तता हा सींत तकुाराम महाराज पालखी मागागचा िाग असनू सदर रस्तता 
कें द्र र्ासनाच्या िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरणाच्या अख्याररतील आहे. 
या रस्त्याच्या अजस्तत्वातील दपुदरी डाींबरी रस्त्याच ेचौपदरीकरण करण्याच्या 
कामाकररता ननववदा ववर्यक प्रक्रक्रया प्रगतीत आहे, अस े प्रकल्प सींचालक, 
िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, पींढरपरू याींनी कळववले आहे. 
    उवगरीत अकलजू त े साींगोला रस्त्याचे १० मी.रुीं द काकँ्रक्र्ीकरण (साईड 
पट््ीसह) करण्याचे प्रस्तताववत असनू ्याकररता सद्यजस्तथतीत सववस्ततर प्रकल्प 
अहवाल (DPR) तयार करण्यात आला आहे. तरी सदर काम कें द्र र्ासनाच्या 
प्राधान्यक्रमानसुार हाती घेण्यात येणार आहे. 
(४) रस्त्याची वेळोवेळी दरुुस्तती करण्यात आली असनू सद्यजस्तथतीत रस्तता 
वाहतकुीकररता सजुस्तथतीत ठेवण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील िाांदे्र (प.) येथील भललािती रूगणालयाच्या 
अननयभमत िारभाराबाबत 

(२५) *  २०७५९   श्री.सांजय पोतनीस (िभलना) : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अभलबागहून अनतदक्षता रुग्णवाहहकेतनू और्धोपचाराकररता मुींबईतील वाींदे्र 
(प.) येथील भललावती रूग्णालयात  हदनाींक ११ नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा ्या 
समुारास दाखल होण्याकररता आलेले रुग्ण श्री.ववकास म्हात्र ेयाींना रूग्णालयात  
दोन लाख रुपये जमा केल्याभर्वाय दाखल करून घेता येणार नाही, अस े
साींधगतले असता ् याींच्या ओळखीच्या लोकप्रनतननधधींनी एक लाख रूपयाींची मदत 
करून उवगररत रक्कम दसुऱ्या हदवर्ी िरू अर्ी ववनींती रुग्णालयाकड े
केल्यानींतरही रूग्णाला दाखल करून न घेता दसु-या हदवर्ी सवग रक्कम 
िरल्यानींतर दाखल करून घेण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 



39 

 
 
(२) असल्यास, अर्ाच प्रकारची वागणकू स्तवत: लोकप्रनतननधीींना देखील भमळाली 
असनू लोकप्रनतननधी अचानक दाखल होण्यासाठी गेले असताींना ्याींना रुपये 
२.५० लाख  जमा केल्यानींतर दाखल करून घेतले जाईल असे साींगण्यात आल े
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदिागत लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २३ नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा 
्या समुारास मा.मखु्यमींत्री महोदयाकड ेतक्रार  केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रूग्णालयाच्या अननयभमत कारिाराची र्ासनाने चौकर्ी 
केली आहे काय, ्यात काय आढळून आल ेव तद्नसुार र्ासन स्ततरावर पढेु 
कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. उद्धि ठािरे : (१) होय. 
    श्री. ववकास दत्तात्रय म्हात्र े हे हदनाींक ११/११/२०२० रोजी अभलबागहून 
मुींबईतील वाींदे्र (प.) येथील भललावती रुग्णालयात वदै्यक्रकय उपचार घेण्याकरीता 
आल ेअसता ्याींना रुपये २,००,०००/- इतकी रक्कम िरल्याभर्वाय रुग्णालयात 
दाखल करण्यात येणार नसल्याचे साींगण्यात आल.े तथावप, यासींदिागत 
रुग्णालयाने केलेल्या खुलाश्यानसुार, श्री. म्हात्र े हदनाींक ११/११/२०२० रोजी 
रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी आले असता, डॉक््राींनी ्याींची प्राथभमक 
तपासणी करुन ्याींना अनतदक्षता वविागात दाखल करण्याची आवश्यकता 
असल्याचे साींधगतल ेव ्याच हदवर्ी रुग्णालयात दाखल करुन घेतले. तसेच, 
रुग्णाचा मलुगा श्री. ववर्ाल ववकास म्हात्र ेयाींच्याद्वारे अनामत रक्कम रुपये 
२,००,०००/- िरण्यात आली. सबब, रुग्ण तातडीचा असनूही ्याींच्याकडून 
अनामत रक्कम िरल्यानींतर ्याींना दाखल करुन घेण्यात आले अर्ा स्तवरुपाची 
तक्रार असल्याने, सकृतदर्गनी मा. उच्च न्यायालयीन योजनेतील खींड ३ चे 
उल्लींघन रुग्णालयाकडून झाल्याचे हदसनू येत.े  
(२) होय. 
    तथावप, मा. ववधानसिा सदस्तय याींची मेडडक्लेम पॉभलसी ज्या इन्र्रुन्स 
कीं पनीची होती, ती इन्र्रुन्स कीं पनी सींबींधधत रुग्णालयार्ी सींलग्न नसल्यामळेु 
्याींना कॅर्लेस सवुवधा देता आल ेनाही.  
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(३) होय.   
(४) यासींदिागत सहाय्यक धमागदाय आयकु्त (रुग्णालय), बृ् न् मुींबई, मुींबई वविाग, 
याींनी हदनाींक २५/०१/२०२१ रोजी आदेर् करुन रुग्णालयाला खुलासा सादर 
करण्याबाबत कळववल ेहोत.े ्यानरु्ींगाने रुग्णालयाने हदनाींक १६/०२/२०२१ रोजी 
ई-मेलद्वारे आपले म्हणने सादर केल े आहे. सबब, ्यानसुार रुग्णालय 
ननरीक्षक याींचकेडून अहवाल तयार करण्यात आला असनू सदर अहवालानसुार 
सींबींधधत रुग्णालयाकडून मा. उच्च न्यायालयीन योजनेच्या खींड ३ चे उल्लींघन 
झाल्याचे हदसनू येत.े सदर अहवालावर सहाय्यक धमागदाय आयकु्त याींनी 
प्रस्तततूची तक्रार हदनाींक १७/०२/२०२१ रोजी देखरेख सभमतीसमोर ठेवण्याच े
आदेर् पाररत केल े असनू सदरची तक्रार देखरेख सभमती समोर हदनाींक 
१७/०३/२०२१ रोजी सनुावणी कररता ठेवण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
  
िजचत (जज. रायगड) शहरातील िोतिाल व्यायाम मांहदराच्या जागेिर 

नव्याने होत असलेल्या अनधधिृत बाांधिामाबाबत 
  

(२६) *  २०५२२   अॅड.आभशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), 
श्रीमती माधुरी भमसाळ (पिचती), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कजगत (जज. रायगड) र्हरातील कोतवाल व्यायाम मींहदराच्या जागेवर 
अनधधकृत बाींधकाम होत असनू ्याववरोधात कारवाई करण्याची मागणी कजगत 
नािीक समाज सामाजजक सींस्तथेने गत दीड वर्ापंासनू तहसीलदार, कजगत, 
मखु्याधधकारी, कजगत नगरपाभलका आहदींकड ेवारींवार लेखी ननवेदनाद्वारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू जागवेरील अनधधकृत बाींधकामाबाबत सात्याने तक्रारी 
करुनही र्ासनाच्या सींबींधधत अधधका-याींकडून कोणतीही कारवाई करण्यात येत 
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नसल्याच्या ववरोधात हदनाींक २ जानेवारी, २०२१ रोजी वा ्या समुारास कजगत 
येथील नािीक समाज बाींधवाींकडून दकुाने बेमदुत काळाकररता बींद ठेवनू ह्ळक 
चौक येथे आमरण उपोर्ण केल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अनधधकृत बाींधकामासींदिांत वारींवार तक्रारी करुनही 
सदरहू बाींधकाम आजमीतीस ननषकासीत न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
सदरहू अनधधकृत बाींधकाम ववनाववलींब ननषकासीत करण्याकररता तसेच 
सींबींधधताींववरोधात कायदेर्ीर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) अर्ा आर्याचे ननवेदन प्राप्त झाल े असल्याच े
नगरपररर्देने कळववल ेआहे. 
(२), (३) व (४) 
•    रायगड जजल््यातील कजगत नगरपररर्देच्या हद्दीतील कोतवाल व्यायाम 
मींहदराच्या जागेवरील बाींधकामास हदनाींक १७/०६/२०२० रोजी कजगत 
नगरपररर्देने बाींधकाम नकार्ा मींजुर करुन बाींधकाम परवानगी हदलेली आहे. 
्यामळेु सदरचे बाींधकाम अनधधकृत नसनु ्याबाबतची वस्ततजुस्तथती 
नगरपररर्देतफे वेळोवेळी तक्रारदाराींना कळववण्यात आली आहे. 
•    सदर बाबतीत तक्रारदार याींनी उपोर्णास बस ु नये म्हणून हदनाींक 
०१/०१/२०२१ रोजी उवप विागीय अधधकारी याींच्याकड ेसनुावणी घेण्यात आली 
होती. ्यानरु्ींगाने नगरपररर्देतफे कागदोपत्री खुलासा सादर करण्यात आला 
आहे. 
•    तसेच, तक्रारदारामाफग त उपोर्णाचा इर्ारा हदल्यानींतर नगरपररर्देमाफग त 
उपोर्ण न करण्याचे आवाहन करण्यात आल े होत.े तथावप, तक्रारदाराने 
यासींदिागत उपोर्ण केल ेअसल्याची वस्ततजुस्तथती नगरपररर्देने कळववली आहे.  
•    सदरचे बाींधकाम अधधकृत असल्याने कायगवाही करण्यात आली नसल्याच े
नगरपररर्देने कळववल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगरपाभलिेतून सेिाननितृ्त झालेल्या िररष्ट्ठ अधधिाऱ्याांची 
बनािट स्तिाक्षरी िरून ठेिेदाराला देयिे अदा िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२७) *  २४००८   श्री.सनुनल हटांगरे (िडगाि शरेी) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु महानगरपाभलकेतील सेवाननवतृ्त झालले्या वररषठ अधधकाऱ्याींची बनाव् 
स्तवाक्षरी करून ठेकेदाराला एकूण ४.७५ को्ी रूपयाींचे देयक हदले गेले असल्याच े
ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु महानगरपाभलकेच्या मल:ननसारण प्रकल्पामध्ये पा्ील 
कन्स्तरक्र्न अणँ्ड इन्रास्तरक्चर या कीं पनीला समुारे ५ को्ी ८८ लाख २४ हजार 
५०५ रूपयाींच ेदेयक परस्तपर मल:ननसारण अधधकाऱ्याच्या सींगनमताने हदल ेगेले 
असल्याचे ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार 
पणेु महानगरपाभलकेतील मल:ननसारण वविागाच्या अधधकाऱ्याींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) अर्ा आर्याचे वतृ्त दै. लोकमत या वतृ्त पत्रात 
हद.२५.०१.२०२१ रोजी आल ेहोत.े 
(२) व (३) • पणेु र्हरातील मलैापाणी व्यवस्तथापनासाठी मलैापाणी गोळा 
करणाऱ्या वाहहन्या व मखु्य वाहहन्या ववकभसत करणे या कामाकरीता ननववदा 
क्र.२५६-२०१६ या ननववदेचा समावेर् करण्यात आला होता.  
•  या ननववदेकरीता रू.५६,५७,९६,८१९/- एवढे पवूगगणनपत्रक ननजश्चत केल े
होत.े  
•  सन २०१९-२०२० च्या पणेु महानगरपाभलकेच्या अथगसींकल्पामध्ये ववर्याींक्रकत 
कामासाठी एकूण ७ को्ी एवढी तरतदू मींजूर झाली होती.  परींत ूसदर तरतदू 
ववववध रक्कमाींच्या क्षेबत्रय कायागलयाकडील व मखु्य ड्रनेेज वविागाकडील 
कामाींसाठी हदल्यामळेु सदर कामातील हद.०१.०७.२०१८ त ेहद.१५.०१.२०१९ या 
कालावधीतील बाराव ेरनीींग बील ठेकेदारास अदा करणे र्क्य झाल ेनाही. व बील 
अदा करण्यास ववलींब झाला.  
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•  तथावप, सदर रकमेतील उवगररत अखचीत रक्कम रू.५.१६ को्ी या 
योजनेसाठी नोव्हेंबर, २०१९ नींतर उपलब्ध झाल्यावर सदर रक्कम ठेकेदारास 
हद.०७.१२.२०१९  रोजी अदा करण्यात आलेली आहे.  
•  १२ व्या रनीींग बीलाच्या कालावधीत कायगरत असलले ेअधधक्षक अभियींता 
हद.३१.०८.२०१९ रोजी सेवाननवतृ्त झालेले आहेत.  तथावप, सदर बीलाच्या 
कालावधीत सदरहू अधधक्षक अभियींता कायगरत होत.े  ्यामळेु ्याींनी या 
कामाच्या बील फॉमगवर सही केली होती.  तथावप, ्याींच्या सेवाननवतृ्तीनींतर 
सदरचे बील प्र्यक्षात हद.०७.१२.२०१९ रोजी अदा करण्यात आल ेआहे. 
•  जागेवर काम पणूग झाल्यानींतर ठेकेदाराने सादर केलेले कामाच्या रनीींग 
बबलाबाबत ननयमानसुार तपासणी करण्यात आली असनू, ् यानसुारच देयके अदा 
केलेली आहेत, अस ेपणेु महानगरपाभलकेने कळववल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

पुणे येथील चक्रािार मागाचसाठी (ररांगरोड) भूसांपादन प्रकक्रया  
िालमयाचदेत ि िेगाने राबविण्याबाबत 

  

(२८) *  २२६२५   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्रीमती प्रनतभा 
धानोरिर (िरोरा) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समधृ्दी महामागागच्या धतीवर पणेु  येथे चक्राकार मागागसाठी (ररींगरोड) 
िसूींपादन प्रक्रक्रया कालमयागदेत आणण वेगाने राबववण्याचा ननणगय र्ासनाने 
घेतला असल्याच ेहदनाींक ८ जानेवारी, २०२१ रोजी वा ्यासमुारास ननदर्गनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर महामागग अधधननयमानसुार या िसूींपादनासाठी र्तेकरी 
आणण जमीन मालकाींना बाजारमलू्यानसुार योग्य मोबदला ननजश्चत करण्यास 
मान्यता हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प कधीपासनू सरुु होणार असनू याबाबत र्ासनाने 
अद्यापपयतं कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशांदे : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) िसूींपादन हे महाराषर महामागग अधधननयम, १९५५ अींतगगत तरतदूीनसुार 
करण्यात येईल. 
(३) िसूींपादनाची प्रक्रीया सरूू करणेची तयारी होत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

गुहागर (जज. र्नाधगरी) नगरपांचायत क्षे्ात १४ व्या वित्त आयोग 
योजनेंतगचतची िाम ेबनािट प्रमाणप् सादर िरून मांजूर िेल्याबाबत 

  

(२९) *  २४१६४   श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गहुागर  नगरपींचायतीने (जज. र्नाधगरी) १४ व्या ववत्त आयोग 
योजनेंतगगतच्या कामाींची ननववदा हदनाींक २/११/२०१८ रोजी वा ्या समुारास 
प्रभसध्द करून मींजूर केलेली कामे ही सींबींधधत स्तथाननक स्तवराज्य सींस्तथेच्या 
मालकीच्या जभमनीमध्ये असावीत असा ननयम असताना ४१ पकैी ३२ काम ेही 
नगरपींचायतीच्या मालकीच्या जागेत नसल्याची बाब मखु्याधधकारी, नगरपींचायत 
गहुागर याींनीच हदनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी वा ्या समुारास अजगदार    
श्री. जयदेव मरुलीधर मोरे (रा. गहुागर) याींना माहहतीच्या अधधकाराखालील 
माहहतीमध्ये हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने जजल्हाधधकारी, र्नाधगरी याींना चौकर्ीच े
आदेर् देऊन स्तवयींस्तपष् अभिप्रायासह अहवाल ता्काळ सादर करण्याच्या 
सचूना हदल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हाधधकारी, र्नाधगरी याींच्याकडून सदर प्रकरणी चौकर्ी 
अहवाल प्राप्त झाला आहे काय, ्यात काय नमदू करण्यात आल ेआहे, 
(४) असल्यास, सदर अहवालानसूार मखु्याधधकारी, नगरपींचायत गहुागर तसेच 
सदर कामाींना मींजुरी देणाऱ्या प्रक्रक्रयेतील सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाकडून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशांदे : (१) गहुागर नगरपींचायत हद्दीत १४ व्या ववत्त आयोग 
योजनेंतगगत करावयाच्या “रस्तत,े पाखाडी, ग्ार आणण सींरक्षण भिींत” अर्ा 
हदनाींक ०२/११/२०१८ रोजी प्रभसध्द केलेल्या ४१ कामाींपकैी २४ कामाींच्या जागा 
्या नगरपींचायत मालकीच्या असल्याची कागदपत्र ेउपलब्ध नसल्याची बाब 
माहहती अधधकाराींतगगत अजगदारास कळववल्याचे नगरपींचायतीने कळववल े
आहे.   
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणाची चौकर्ी अींनतम ् प्प्यामध्ये असनू चौकर्ी पणूग झाल्यानींतर 
र्ासनास अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे जजल्हाधधकारी, र्नाधगरी 
याींनी कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाभलिेने िोविड-१९ िररता िाढलेल्या आरोगय 
 सामग्री खरेदी ननविदेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(३०) *  २०५३८   श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननर्ा चौधरी 
(दहहसर), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई महानगरपाभलकेने कोववड-१९ ला प्रनतबींध करण्यासाठी आरोग्य 
सामग्री ववकत घेण्याकरीता काढलेल्या ननववदेमध्ये मोठया प्रमाणात गरैव्यवहार 
केला असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्गनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेकडून दररोज ५००० पीपीई क्रक् खरेदी करण्यात 
येत होत ेव खरेदी केलेल्या सींपणूग पीपीई क्रक् सोबत एन-९५ मास्तक असा एकूण 
दर रु. २०७ अनतररक्त देण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इींरारेड थमोमी्र रेंज ३० अींर् सजेल्सअस त े ५०० अींर् 
सेजल्सअस पयतं तसेच पल्स ऑजक्समी्र सोबत अडजस्त्ेबल ब्राई्नेस आणण 
डुयल कलर ओएलइडी डडसप्ल े सोबत सहा डडसप्ल े मोड या वदै्यक्रकय 
साहह्याची गरज नसताींना बाजार िावापेक्षा जास्तत दराने खरेदी केल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 



46 

(४) असल्यास, १०० इींरारेड थमोमी्र व ८०० पल्स ऑजक्समी्र हे वदै्यक्रकय 
साहह्य प्र्येकी रु. ६५०० व रु. १५०० या दराने खरेदी करण्याकरीता ऑडगर 
हदलेली असता सदर क्रकमींत ही बाजारिावापेक्षा ३० ्क्के जास्तत असल्याच े
ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीअींती सींबींधधत दोर्ी अधधकाऱ्याींवर र्ासनाने कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही अस े बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेने कळववल ेआहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील िाांदे्र-िसोिा आणण िसोिा-विरार या  
सागरी सेतू प्रिल्पाच्या िामाांबाबत 

  

(३१) *  २१४८७   श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम), श्री.िभैि नाईि 
(िुडाळ), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.राजेश 
रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.विनोद ननिोले (डहाण)ू, श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), 
श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाहतकू कोंडीची समस्तया सोडववण्यासाठी तसेच सखुकर प्रवास 
होण्यासाठी मह्वाच ेअसलले ेवाींदे्र-वसोवा आणण वसोवा-ववरार हे दोन्ही सागरी 
 सेतचू ेकाम सरुु करण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सागरी सेतूींना जूहू कोळीवाडा बा्यमागग आणण वसोवा येथून 
पढेु हा मागग पजश्चम द्रतुगती मागागला जोडण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास वसोवा - ववरार या समुारे ४२.७५ क्रकमी लाींबीच्या सागरी सेत ू
मागागचा पवूग ससुाध्यता अ्यास पणूग करण्यात आला असनू सदर सेत ूमागागचा 
सववस्ततर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम प्रगती पथावर आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर दोन्ही सागरी सेत ूपणूग करण्याबाबत तसेच सदर प्रकल्पाींची 
उिारणी करीत असताना स्तथाननक मजच्छमाराींच्या समस्तया सोडववण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच सदर प्रकल्प पणूग 
होण्यास रस्तत ेववकास महामींडळाला क्रकती कालावधी लागणार आहे व या दोन्ही 
सागरी सेत ूप्रकल्पासाठी क्रकती ननधीची तरतदू करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) होय, खरे आहे. 
    वसोवा-वाींदे्र सागरी सेत ूप्रकल्पाचे काम हद. २४/०६/२०१९ रोजी (कीं त्रा्दार 
ननयकु्ती हदनाींक) सरुू करण्यात आल ेअसनू सदर प्रकल्प कीं त्रा्दार ननयकु्तीच्या 
आदेर्ापासनू ५ वर्ागत पणूग करण्याच ेननयोजजत आहे. तसेच वसोवा-ववरार सागरी 
सेत ूप्रकल्पाचा पवूग ससुाध्यता अ्यास पणूग करण्यात आला असनू सववस्ततर 
प्रकल्प अहवालासाठीच ेकाम हाती घेण्यात येणार आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
      सदर सेतचूी जोडणी पजश्चम द्रतुगती मागागला जोडण्यासाठी प्रकल्पाचा 
सववस्ततर ससुाध्यता अ्यास प्रगतीपथावर आहे. 
(३) होय, खरे आहे. 
   सववस्ततर प्रकल्प अहवालाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. 
(४) प्रकल्पाची उिारणी करत असताना स्तथाननक मजच्छमाराींच्या समस्तयाच े
ननराकरण करण्यासाठी र्ासनाने हद. ०७/०२/२०१९ रोजी सभमती स्तथापन 
करण्याचे आदेर् हदल े असनू ्यानसुार म.रा.र.वव. महामहामींडळाने 
मस्त्यव्यवसाय वविाग याींचा भर्फारर्ीवरून हद.२३/१२/२०२० रोजी सभमतीची 
स्तथापना केली आहे. तसेच, मजच्छमाराींच्या ववनींतीनसुार ्ा्ा इजन्स्त्ट्यु्  ऑफ 
सोर्ल सायन्स (TISS) या सींस्तथेला मजच्छमाराींच्या समस्तयाचे अ्यास 
करण्यासाठी ननयकु्ती करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
       वसोवा-वाींदे्र सागरी सेतसूाठीचा अींदाजजत खचग रु.११,३३२.८२ करोड (सन 
२०१८) आहे. सदर प्रकल्प ५ वर्ागत पणूग करण्याचे ननयोजन आहे. 
     वसोवा-ववरार सागरी सेत ूढोबळ मानाने अींदाजजत खचग रु. ३२,८६५.४६ 
करोड (सन २०१९) आहे. याचा सववस्ततर अहवाल हाती घेण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. . 

----------------- 
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हहांगणघाट (जज.िधाच) नगरपररर्देअांतगचत िना नदीिरील  

बांधाऱ्यास मांजुरी देण्याबाबत 
  

(३२) *  २४२७१   श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगणघा् (जज.वधाग) नगरपररर्देअींतगगत वना नदीवरील पाणीपरुवठा 
बींधाऱ्याच्या जलसींपदा वविागाने ठेव त्वाच्या आधारावर सादर केलले्या 
बींधाऱ्याच्या प्रस्ततावास  तातडीने मींजुरी देण्याची मागणी अनेक वर्ांपासनू 
प्रलींबबत असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हहींगणघा् र्हराला पाणी परुवठा करण्यासाठी वना नदीवरील 
बींधाऱ्यास मींजूरी देण्याची ववनींती नगरपररर्देने हदनाींक २६.०६.२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये केली होती व ्याअनरु्ींगाने, नगरपररर्द प्रर्ासन सींचालनालयाने 
हदनाींक ११.०९.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये त्रु् ी मखु्याधधकारी, हहींगणघा् 
नगरपररर्द याींना कळववल्या असनू ्याबाबतचा पतुगता अहवाल अद्याप प्राप्त 
झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमतृ योजनेअींतगगत पाणीपरुवठा आणण गडर लाईनचे काम पणूग 
झालेले असनू र्ासनाकडून जवळपास १८० को्ी रुपयाींचा ननधी प्राप्त झाला 
असनू ९० ्क्के पेक्षा जास्तत काम झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अमतृ योजनेसाठी लागणाऱ्या बींधाऱ्याच ेअींदाजपत्रक जलसींपदा 
वविागाने DMA ऑक्रफसला हदललेे असनू अजूनपयतं हा बींधारा पणूग झालेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेव ्यानसुार अमतृ योजनेचा फायदा जनतलेा व्हावा या दृष्ीन े
बींधाऱ्याच ेकाम पणूग करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशांदे : (१) व (२) • हहींगणघा् र्हराला पाणी परुवठा करण्यासाठी 
वना नदीवरील बींधाऱ्यास मींजूरी देण्याची ववनींती नगरपररर्देने हदनाींक 
२६.०६.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये केली होती. 
• ्याअनरु्ींगाने, नगरपररर्द प्रर्ासन सींचालनालयाने हद.११.०९.२०१९, हदनाींक 
२७.११.२०२०, हद. २८.०१.२०२१ व हद. २५.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
मखु्याधधकारी, हहींगणघा् नगरपररर्द याींना त्रु् ी कळववल्या असनू ्याबाबतचा 
पतुगता अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 
(३) • कें द्र र्ासन परुस्तकृत अमतृ अभियानाींतगगत मींजूर हहींगणघा् नगरपररर्देस 
पाणीपरुवठा व मलननस्तसारण प्रकल्पाींसाठी कें द्र व राज्य र्ासनाकडून आतापयतं 
रुपये ७४.८०७ को्ी इतका ननधी नगरपररर्देकड ेप्राप्त झाला आहे. ्याभर्वाय 
सदर प्रकल्पाींसाठी रुपये २४.९३ को्ी एवढा ननधी नगरपररर्देने उिारलेला आहे. 
असा एकूण रुपये ९९.७३७ को्ी एवढा ननधी सदर प्रकल्पाींसाठी नगरपररर्देकड े
उपलब्ध आहे. 
• सद्यजस्तथतीत दोन्ही प्रकल्पाींचे काम ९० ्क्के पणूग झाल ेआहे. 
(४) (५) व (६) • वना नदीवर नवीन बींधारा बाींधण्याचा प्रस्तताव मखु्याधधकारी, 
हहींगणघा् नगरपररर्द याींच्याकडून हदनाींक २६.०६.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 
नगर ववकास वविागाकड े सादर केला होता. तो तपासणीसाठी नगरपररर्द 
प्रर्ासन सींचालनालयाकड ेपाठववला आहे. 
• सदर बींधाऱ्यासींदिागत मखु्य अभियींता, जलसींपदा वविाग, नागपरू याींनी 
हहींगणघा् पाणी परुवठ्यासाठी बाींधण्यात आलेल्या बींधाऱ्याच े ननरीक्षण व 
उपाययोजनेबाबत खालील ननरीक्षण नोंदववले आहे. 
• वना नदीवर सन २०१० मध्ये बींधाऱ्याच ेबाींधकाम केल ेहोत.े तद्नींतर माहे 
जुल,ै २०१२ मधील परूामध्ये नदीपात्रावरील उजव्या तीरावर बहहगगमन (Out 
Flanking) झालेले असनू नदीपात्राची हदर्ा बदलली आहे. सदर बींधाऱ्यावरील 
उवगरीत खाबाींचे काम पणूग केल्यास ्याचा वापर अल्पावधीत सरुु करता येईल. 
• नवीन बींधारा बाींधल्यास पवूीच्या बींधाऱ्याचा खचग व्यथग ठरुन लेखापररक्षणात 
आक्षेप उपजस्तथत होतील. 
• या पररजस्तथतीत सध्याचा बींधारा दरुुस्तत करावा की नवीन बींधारा बाींधावा 
याबाबत ननणगय घेऊन कारणीमासाींसह प्रस्तताव ताींबत्रक मान्यतसेह प्रस्तताव सादर 
करावा असे नगरपररर्द प्रर्ासन सींचालनालयामाफग त हदनाींक ११.०९.२०१९, 
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हदनाींक २७.११.२०१९, हदनाींक २८.०१.२०२१ व हदनाींक २५.०२.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये हहींगणघा् नगरपररर्देस कळववले असनू हहींगणघा् नगरपररर्देकडून 
पढुील पररपणूग प्रस्तताव अद्याप प्राप्त झाला नसल्यामळेु पढुील ननणगय होऊ 
र्कलेला नाही. 

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

नागपूर महानगरपाभलिेअांतगचत पथहदिे बदलण्याच्या 
 िां ्ाटामध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(३३) *  २१५६४   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सभुार् धोटे (राजूरा), 
श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) : सन्माननीय 
नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू र्हरातील पारींपारीक पथहदवे (सोडीयम व्हेपर, मे्ल लाईड, ट्यबु 
लाईट्स व भस.एफ.एल. इ्यादी) ऐवजी एल.ई.डी. पथहदव ेतसेच ननकामी केबल्स 
बदलण्याचे ४७० को्ी रुपयाींचे कीं त्रा् सन २०१६-१७ मध्ये वा ्या दरम्यान 
देण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं त्रा्मध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या एका एल.ई.डी. लाई्ची 
बाजारात  ४ हजार रुपये क्रकींमत असताींना सदर लाईट्स ९,९९०.०० रुपयाींमध्ये 
खरेदी करण्यात आल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात एल.ई.डी. लाई् 
खरेदीमध्ये तफावत असताींना देण्यात आलेल्या कीं त्रा्ाची चौकर्ी करण्यात 
आली आहे काय, चौकर्ीनसूार कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) नागपरू र्हरात असलेले १,२६,००० (+) पारींपाररत 
पथहदव,े ऊजाग कायगक्षम अर्ा एल.ई.डी. पथहदव्याींनी बदलणे, सींपणूग 
पथहदव्याींच्या यींत्रणेचे मजबतुीकरण, आधनुनकीकरण स्तथगीत प्रदानाच्या 
अभिनव पध्दती (deferred payment) ०७ वर्पेयतं िगुतान प्राप्त करण्याच्या 
अ्ीवर परफॉमगस गॅरीं्ीसह, सींपणूग पथहदव्याींच्या यींत्रणेची कीं त्रा्ाच्या कालावधीत 
देखिाल व दरुुस्तती करणे या यासह झोनवाईज रुपये ४७२ को्ी रकमेच ेकीं त्रा् 
ववववध आठ कीं त्रा्दाराींना जानेवारी, २०१७ मध्ये देण्यात आलेले आहे. 
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(२) व (३) सदर कीं त्रा्ामध्ये बधु्दीमान एल.ई.डी. पथहदव े(Intelligent LED 
Streetlight) असनू, उदा. ३७ वॅ्  चे एल.ई.डी. पथहदव ेसायींकाळी ६ वाजता सरुु 
झाल्यानींतर पथहदव्याींच्या कीं रोलरमधून कोणतहेी भसग्नल देण्याची –हरगर 
करण्याची आवश्यकता न िासता स्तवत: २३ वॅ् चा होण्याची क्षमता असलेले 
(म्हणजचे ४०% ने ऊजाग वापर कमी होणारे) व तद्नींतर रात्री १२ वाजता स्तवत: 
१८ वॅ् चा होण्याची क्षमता असलेले (म्हणजचे ५०% ने ऊजाग वापर कमी होणारे) 
अस ेआहेत. 
      या ननववदेच्या स्तपेभसक्रफकेर्ननसुार, फक्त नागपरू मनपाकररता 
अींतरराषरीय स्ततराच्या उ्पादकाने तयार केलेले व सींपणूग पथहदव्याच्या यींत्रणेतनू 
ववजेच्या चोरीला आळा बसण्याकररता सतत १५० व्होल्् वर वापर करण्यायोग्य 
असलेले ्याचप्रमाणे १२० व्होल्् त े २७० व्होल्् वरही वापर करण्यायोग्य 
असलेल्या पथहदव्याींची खुल्या बाजारात रु.४००० क्रकींमत आहे, हे खरे नाही. 
      नागपरू मनपातफे देण्यात आलले्या कीं त्रा्ामध्ये परुवठा करण्यात येणारे 
एल.ई.डी. पथहदवे खुल्या बाजारात रु.३४००/- इतक्या क्रकींमतीला बाजारात 
उपलब्ध आहेत, अस े आरोप करण्यात आल े होत.े हे दस्ततऐवज मा.उच्च 
न्यायालयाने समुो्ो जनहहत याधचकेच्या स्तवरुपात दाखल करुन घेतले होत.े 
      या जनहहत याधचकेमध्ये झालले्या सनुावणीअींती, रु.३४००/- इतक्या 
दरावर उपलब्ध असलेले एल.ई.डी. पथहदव ेनागपरू मनपातफे देण्यात आलले्या 
कीं त्रा्दामध्ये अींतिूगत  असलेल्या उ्कृष् गणुवते्तच्या पथहदव्याींर्ी तलुनायोग्य 
नाहीत, असे स्तपष् झालेले आहे. 
     ्याचप्रमाणे पथहदव्याकररता कोण्याही रकमेच े एकाचवळेी नागपरू 
मनपातफे िगुतान करण्यात येत नसनू, कीं त्रा्दाराींनी हदलेल्या रकमचेे      
८४ ई.एम.आय. रुपाने िगुतान करण्यात येत असनू, ३७ वॅ् च्या हदव्याकररता 
माहे रु.२००.३५ पसै ेदरमहा या दराने ८४ महहने िगुतान करावयाचे आहे, ही 
वस्ततजुस्तथती आहे. 
      या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ाचार झाल्याच्या सींदिागत, मा.उच्च 
न्यायालयात दाखल जनहहत याधचका क्र.७८/२०१८ व समुो्ो दाखल केलेली 
जनहहत याधचका क्र.७९/२०१८, मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने, दोन्ही याधचका 
खाररज केलेल्या आहेत व महानगरपाभलकेच्या बाजूने ननणगय हदलेला आहे. 
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     या दोन्ही याधचकाींच्या ननकालपत्रातील अ.क्र.३६ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने स्तपष्पणे खालील मत नोंदववले आहे.:- 
३६ : Once we find that the requirements of NMC have been 
worked out by an expert in a manner most conductive to public 
interest and different  from one looked into in news item, the 
inevitable inference is the contention that the NMC pays 
Rs.९९९०/- for LED lamp costing of Rs.३४००/- in market is 
unacceptable. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुलुांड पूिच (मुांबई) येथील न्यू पीएमजीपी िसाहतीच्या  
पुनविचिास प्रिल्पाबाबत 

  

(३४) *  २१७११   श्री.भमहीर िोटेचा (मलुुांड) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलुुींड पवूग (मुींबई) येथील न्य ूपीएमजीपी वसाहतीचा पनुववगकास प्रकल्प करार 
सन २००१ पासनू सरुू झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  या पनुववगकास प्रकल्पातील १३९९ सिासदाींपकैी ७८९ 
सिासदाींना घरे भमळालेली असनू अद्यापही ६१० सिासद घराींपासनू वींधचत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिासदाींकरीता बाींधलेल्या सींक्रमण भर्बबराींची दरुवस्तथा झाललेी 
असनू पावसाळ्यात गींिीर जस्तथती ननमागण होत असल्यामळेु र्ासनाने याबाबत 
चौकर्ी करून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) असल्यास, सदर पनुववगकास प्रकल्प लवकर पणूग व्हावा तसेच सिासदाींना 
वेळेवर िाड ेभमळाव ेयाकररता म्हाडातफे कोणती कायगवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ?  
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डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) सदर पनुववगकास प्रकल्प सन - २००९ पासनू सरुू 
झालेला आहे. 
(२) म्हाडा कॉलनी न्य ूपी.एम.जी.पी., मलुुींड (पवूग) या वसाहतीच्या पनुववगकास 
प्रकल्पात सन-२०१६ मध्ये ७६९ सिासदाींना सदननका ववतरीत करण्यात आल्या 
आहेत. सींस्तथेतील ६९८ सिासदाींना अद्यापपयतं घरे भमळणे बाकी आहे. 
(३) सदरहू प्रकल्पाच्या सींक्रमण भर्बीराची हद .०६.१०.२०१८  रोजी प्र्यक्ष 
पाहणी म्हाडाकडून करण्यात आलेली असनू सदरहू सींक्रमण भर्बीरामध्ये 
आवश्यक ्या दरुूस्तती करण्याकरीता ववकासक मे.ररचा ररअल््सग याींना      
हदनाींक  ०६.१०.२०१८ व हदनाींक १०.१२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये म्हाडामाफग त 
ननदेर् देण्यात आल ेआहेत. 
      ्याअनरु्ींगाने ववकासकाने ्याींच्या हदनाींक १३.०१.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये सदर सींक्रमण भर्बीराची देखिाल व दरुूस्तती ्याींच्यामाफग त वेळोवेळी 
करण्यात येत असल्याचे म्हाडा कायागलयास कळववल ेआहे. 
(४) व (५) मींडळातफे सींस्तथा व ववकासक याींना हद.१०.१२.२०२० रोजी कारणे 
दाखवा नो्ीस हदली असनू, पनुववगकास प्रकल्प सरुू होऊन लवकरात लवकर 
पणूग होण्याकररता र्ासनस्ततरावर व म्हाडा स्ततरावर अनेकदा सींयकु्त बठैका 
घेण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सिासदाींना िाड े देण्याबाबत ववकासकास 
अवगत करण्यात आल ेआहे. ववकासकाने हद.२३.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
कळववल्यानसुार फेब्रवुारी-२०२१ पयतं सिासदाींचे २८ महहन्याींचे घरिाड े देणे 
प्रलींबबत असनू, पनुवगसनाच्या इमारतीींच ेकाम सरुू झाल्यावर ्प्पा-्प्प्याने घर 
िाड ेदेण्यात येईल अस ेकळववल ेआहे. 

----------------- 
  
भसडिोच्या महागहृननमाचण योजनेअांतगचत घणसोली, खारघर, द्रोणाधगरी, 

िळांबोली ि तळोजा या पररसरातील घराांचा ताबा  
लाभार्थयाांना हदला नसल्याबाबत 

  

(३५) *  २५५३७   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आभशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (भशडी), श्री.सभुार् देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम 
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(घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमन्य ुपिार (औसा) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भसडकोच्या महागहृननमागण योजनेअींतगगत हदनाींक १५ ऑगस्त्, २०१८ रोजी 
घणसोली, खारघर, द्रोणाधगरी, कळींबोली व तळोजा या पररसरात समुारे १४८३८ 
घराींची योजना जाहीर करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घराींचा ताबा माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ्या दरम्यान 
देण्यात येणार होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोना सींक् काळात देखील भसडकोने लािार्थयांकडून पाचव्या 
आणण सहाव्या हप््याींची वसलुी मे व जून, २०२० मध्ये वा ्या दरम्यान केली 
असनु ज्याींनी वेळेत हप्त ेिरले नाहीत ्याींना मोठ्या रकमेची दींड आकारणी 
देखील केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बहुताींर्ी लािार्थयांनी बँकाींकडून कजग घेतले असनू ्याींचे हप्त े
सरुु झाले असतानाही भसडकोकडून घराींचा ताबा अद्यापही देण्यात आलेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
उक्त योजनेतील लािार्थयांना घराींचा ताबा क्रकती हदवसात देण्याचे ननयोजजत 
केल ेआहे, ्यानसूार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ भशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कोरोना च्या कालावधीत लािार्थयांना िरावयाच्या ५ व्या व ६ व्या 
हप््याींवरील ववलींब र्लु्क माफ करण्यात आल ेआहे. 

तसेच ज्या लािार्थयांनी ववलींब र्लु्काची रक्कम िरललेी आहे अर्ा 
लािार्थयांची रक्कम उवगररत देय रकमेमध्ये समायोजजत करण्याचे भसडकोमाफग त 
प्रस्तताववत आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) कोरोना या महामारीमळेु भसडकोच्या महागहृननमागण योजनेंतगगत प्रकल्प पणूग 
होण्यास ववलींब झालेला आहे. सद्यजस्तथतीत सदर प्रकल्पाचे काम वेगाने सरुु 
असनू लािार्थयांना घराचा ताबा जुन/जुल-ै२०२१ पयतं देण्याचे ननयोजजत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उपअभभयांता सािचजननि बाांधिाम उप विभाग क्र. १  
िजचत (जज. रायगड) याांच्या गैरिारभाराबाबत  

(३६) *  २५३९०   श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल), श्री. र्नािर गुट्टे 
(गांगाखेड) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  उपअभियींता सावगजननक बाींधकाम उप वविाग क्र. १ कजगत (जज. रायगड) 
याींनी मखु्य अिीयींता  सावगजननक बाींधकाम प्रादेभर्क वविाग कोकण याींचकेडून 
एकच जावक व एकच जॉब क्रमाींकाने अनेक पलुाींच्या दरुुस्ततीची अनेक 
अनावश्यक असलेली एक को्ी रुपयाींची सात काम ेतसेच आणखी एक को्ी 
रुपयाींची आठ काम ेअर्ा दोन को्ी रुपयाींच्या कामाींना माहे जानेवारी, २०१९ 
मध्ये वा ्या दरम्यान मखु्य अभियींता कायागलयातील अभिलेख्यात नोंद न 
करता मींजूरी भमळवली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त उपअभियींता याींनी ’’सावगजननक बाींधकाम वविागातील 
उल्लेखननय कामधगरी बाबत’’ सन २०१९ कररता देण्यात येणा-या वयैजक्तक 
परुस्तकारासाठी मखु्य अभियींता याींचेमाफग त र्ासनास खो्ी व हदर्ािलू करणारी 
लेखी माहहती देऊन र्ासनाची फसवणूक करुन स्तवयीं प्राप्त करुन घेतलेला 
परुस्तकार रद्द करण्याचा प्रस्तताव परुाव्यासह क्षते्रीय स्ततरावरील वररषठ 
अधधका-याींनी माहे मे, २०२० मध्ये वा ् या दरम्यान र्ासनास सादर केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वावोर्ी (ता.खालापरु, जज.रायगड) येथील अींतगगत रस्तता 
(B१/HO/६१२/१६-१७ dt २२/२/२०१७) करण्याच्या कामाची ननववदा सदर उप 
अभियींता याींनी स्तवत:ची मलुगी श्रीमती वप्रयींका सवगगोड याींचे ननववदेचे दर सवागत 
कमी नसतानासधु्दा र्ासनाचे नकुसान करुन महा.सावगजननक बाींधकाम ननयम 
क्र.२०८ च ेउल्लींघन करुन कोणतीही प्रारींभिक अनामत रक्कम न घेता उप 
अभियींता याींनी कायागरींि आदेर् (वकग  ऑडगर) करुन घेतली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४)  असल्यास, उक्त प्रकरणाींची र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीत काय आढळून आल ेव  चौकर्ीनसूार र्ासनाची फसवणूक करणा-या 
सदर उपअभियींता  याींचेवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५)  अद्याप कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) सदर बाब मखु्य अभियींता, सावगजननक बाींधकाम 
प्रादेभर्क वविाग, कोकण कायागलयाच्या स्ततरावरुन तपासण्यात येत आहे.       
(२) सदर प्रकरणी प्राप्त झालेल्या अहवालावर कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(३), (४) व (५) या प्रकरणी मखु्य अभियींता, सावगजननक बाींधकाम प्रादेभर्क 
वविाग, कोकण याींनी हद.१२.११.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सभमती गठीत केली 
असनू सदर सभमतीकडून चौकर्ी सरुु आहे. 

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

पुणे महानगरपाभलिेच्या “जायिा” प्रिल्पाबाबत 
  

(३७) *  २४८४४   श्री.सांजय जगताप (परुांदर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.विक्रमभसांह 
सािांत (जत), श्री.चांद्रिाांत जाधि (िोल्हापरू उत्तर), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू) :  
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु र्हरातील मठुा नदीचे प्रदरू्ण कमी करणे आणण र्हरात ननमागण 
होणाऱ्या र्ींिर ्क्के साींडपाण्यावर प्रक्रक्रया करण्यासाठी महानगरपाभलकेने     
१ हजार को्ी रुपयाींच्या “जायका” प्रकल्पाचे काम हाती घेतले असल्याच े
ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाींतगगत र्हरात ११ हठकाणी साींडपाणी प्रक्रक्रया प्रकल्प 
उिारण्यासाठी महानगरपाभलकेकडून एक वर्ागपवूीच ननववदा काढण्यात आल्या 
हो्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  सदर ननववदा जादा दराने असल्याचे साींगत महानगरपाभलकेने 
्यावर ननणगय घेतला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जायकाबरोबर झालले्या करारातील अनेक अ्ीींचे पालन केल े
नसल्याचेही ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, हा प्रकल्प र्हरासाठी गरजेचा असल्याने ्याचे तातडीने 
ननयोजन करण्याबाबत तसेच या प्रक्रक्रयेला ववलींब करणाऱ्या सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. एिनाथ भशांदे : (१), (२), (३), (४) व (५) •  पणेु महानगरपाभलकेमाफग त 
जायका प्रकल्पाींतगगत वारजे, वडगाींव (बदुृक) आणण मुींढवा येथे साींडपाणी 
र्दु्धीकरण प्रकल्प उिारण्यात येत आहे. 
•  सदर योजना रु. ९९०.०० को्ी एवढ्या रकमचेी असनू प्रकल्प रकमचे्या 
८५% एवढा कें द्र र्ासनाकडून व पणेु महानगरपाभलकेस १५% खचग करावा 
लागणार आहे. 
•   सदर प्रकल्पातील काम े १० पॅकेजमध्ये करण्याचे ननजश्चत केल े
होत.े ्यापकैी पॅकेज ३, ४, ५, ६ व ८ साठी डडसेंबर २०१८ अखेर ननववदा 
मागववल्या हो्या. 
•   प्राप्त ननववदाींचा दर बाजारिावापेक्षा जास्तत दराने आल्याने ननववदा 
मलू्यमापन सभमतीच्या हद. १६/०८/२०१९ रोजीच्या अहवालानसुार सदर प्राप्त 
ननववदा रद्द करुन फेरननववदा मागववणेबाबत जायका / एनआरसीडी याींना 
कळववण्यात याव ेअसा ननणगय झाला. 
•   तसेच ननववदा मलू्यमापन सभमतीच्या अहवालाच्या अनरु्ींगाने जायका / 
एनआरसीडी याींस वेळोवेळी हदनाींक ०७/११/२०१९, हदनाींक २५/११/२०१९ व हदनाींक 
०९/०३/२०२० रोजी पत्राने कळववल ेहोत.े 
•   तद्नींतर पणेु महानगरपाभलकेने हद. ३१/०८/२०२० रोजी पॅकेज क्र. ३, ४, ५, 
६ व ८ याींच्या प्राप्त ननववदा रद्द करुन प्रकल्पाचे सींपणूग ररपॅकेजजींग करणेस 
मान्यता भमळणेबाबतचा प्रस्तताव जायका / एनआरसीडीकड ेसादर केला होता. 
•   ्यास जायकाने हद. ३०/०९/२०२० रोजी मान्यता हदली आहे. ्यानसुार 
नव्याने ननववदा मागववणेबाबत पढुील कायगवाही सरुु असल्याचे पणेु 
महानगरपाभलकेने कळववल ेआहे. 
(६)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे-सोलापूर महामागाचिरील इांदापूर-िरिुटे बुद्रिु (जज.पुणे) ि 
साड-ेशलेगाांि (ता.िरमाळा, जज.सोलापूर ) या रस्त्याांची झालेली दरुिस्तथा 
  

(३८) *  २५५३२   श्री.सभुार् देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) पणेु-सोलापरू महामागागवरील इींदापरू-वरकु्े बदु्रकु (जज.पणेु) सदर रस्तता 
पणेु-सोलापरू महामागागला जोडला असनु या रस्त्याची अ्यींत दरुवस्तथा झाली 
असल्याने वाहन चालक व नागररकाींना प्रवास करणे अडचणीच ेझाल ेअसल्याचे 
माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, साड-ेर्लेगाींव (ता.करमाळा, जज.सोलापरू ) या रस्त्याचीही अ्यींत 
दरुवस्तथा झाली असनू सदर रस्तता वाहतकूीसाठी अयोग्य झाला आहे. तसेच सदर 
रस्तता करमाळा र्हरास जोडला आहे. तथावप या रस्त्याने प्रवास करणे वाहन 
चालक व नागररकाींना त्रासदायक झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ्या 
दरम्यान  ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून इींदापरू-वरकु्े बदु्रकु (जज.पणेु) व 
साड-ेर्लेगाींव (ता.करमाळा, जज.सोलापरू) या रस्त्याींच्या दरुुस्ततीसाठी र्ासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सदरहू रस्त्याच्या दरुुस्ततीच े
काम केव्हा पयतं पणूग होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) हे खरे नाही.   
(२) हे खरे नाही. 
     सद्यजस्तथतीत सदर रस्त्याच्या डाींबरी पषुठिागावरील खड्ड ेिरून रस्तता 
वाहतकुीसाठी सजुस्तथतीत ठेवला आहे 
(३) प्रश्नाींक्रकत इींदापरू-वरकु्े बदु्रकु (जज.पणेु) रस्तता राम-६५ वरुन वरकु्े गाव 
प्रजजमा १२७ असा आहे. वरकु्े बदु्रकु हे क्रक.मी. ८/४०० मध्ये वसलेले आहे. 
तसेच राषरीय महामागग ६५ पासनू वरकु्े गावाची लाींबी प्रजजमा १२७ चा ववचार 
करता क्रक.मी. ६/०० त े८/४०० एवढी आहे. या लाींबीतील साखळी क्र. ६/०० त े
७/०० क्रक.मी. या लाींबीत नतुनीकरणाचे काम माचग २०२० मध्ये पणुग झाल ेआहे. 
उवगरीत साखळी क्र.७/०० त े१४/०० क्रक.मी. या लाींबीत ववर्रे् दरुुस्तती कायगक्रमा 
अींतगगत काम प्रगतीपथावर आहे. 
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     तसेच साड ेर्लेगाींव (ता.करमाळा, जज.सोलापरू) रस्त्याच्या एकुण ४.८०० 
क्रक.मी. लाींबीमध्ये द्वववावर्गक देखिाल दरुुस्तती कायगक्रमा अींतगगत खड्ड ेिरुन 
वाहतकुीसाठी सजुस्तथतीत ठेवण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर ि यितमाळ जजल््यातील िोरपना-िनोजा-िणी ि 
गडचाांदरू-िनोजा-िणी या मागाांची दरुिस्तथा झाल्याबाबत 

  

(३९) *  २२६४७   श्री.सभुार् धोटे (राजूरा) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोरपना-वनोजा-वणी व गडचाींदरू-वनोजा-वणी हा यवतमाळ जजल््यातील 
वणी येथ े जाण्यासाठी कोरपना, जजवती व राजरुा (जज.चींद्रपरू) येथील 
रहहवार्ाींसाठी  प्रवासाचा अ्यींत जवळचा मागग असनू या मागागची दरुवस्तथा 
झाल्यामळेु अपघाताींच्या सींख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ  झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरील रस्त्याींच्या डाींबरीकरण/भसमें् काँक्री्करण/ दरुुस्ततीसाठी 
्या िागातील लोकप्रनतननधी तसेच जागरूक नागररकाींनी माहे सप् े्ंबर, २०२० 
मध्ये वा ्या दरम्यान मा.मींत्री (सावगजननक बाींधकाम), राज्यमींत्री (सावगजननक 
बाींधकाम), जजल्हाधधकारी (चींद्रपरू/यवतमाळ), कायगकारी अभियींता (सावगजननक 
बाींधकाम वविाग, गडचाींदरू) याींना लखेी ननवेदनाद्वारे माींगणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हे रस्तत ेसजुस्तथतीत असताींना ६० क्रकमी  अींतर प्रवास करण्यास 
केवळ ४५ भमनन् लागत असताींना आता गडचाींदरू त ेवणी  येथे पोहचण्यासाठी 
समुारे २ तास इतका वेळ लागत असनू नागररकाींनाही प्रवास करणे अडचणीच े
झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोरपना-कोडर्ी-वणी हा मागग एभर्यन डवे्हलपमें् बँकेकड े
प्रस्तताववत असनू नव्याने काम प्रस्तताववत केल ेआहे, परींत ुकोरपना-वनोजा-वणी 
व गडचाींदरू – वनोजा - वणी या रस्त्याच े मजबतुीकरण करण्याबाबतच्या 
प्रस्ततावावर अद्यापही ननणगय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून र्ासनामाफग त कोरपना-वनोजा-वणी व 
गडचाींदरू-वनोजा-वणी या रस्त्याींची दरुूस्तती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) कोरपना-वनोजा-वणी व गडचाींदरू-वनोजा-वणी या 
रस्त्याची चींद्रपरू जजल््यातील लाींबी सजुस्तथतीत असनू सदर रस्त्याच्या यवतमाळ 
जजल््यातील लाींबीमध्ये रस्त्याची दरुवस्तथा झाली असल्याचे अींर्त: खरे आहे. 
परींत ूरस्त्याच्या दरुवस्तथेमळेु अपघाताच्या सींख्येत वाढ झाली ही बाब खरी नाही. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
सदर ववर्याबाबतच ेननवेदन माहे नोव्हेंबर व डडसेंबर २०२० मध्ये हदल ेआहे. 
(३), (४) व (५) ववर्याींक्रकत रस्त्याच्या यवतमाळ जजल््यातील लाींबीमध्ये वणी 
येथे  पोहचण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे अींर्त: खरे आहे. यवतमाळ 
जजल््यातील रस्त्याच्या चारगाव भर्रपरू कळमना (रामा-३१७) क्रकमी १८२/१०० 
त े२०४/५०० चे काम कें द्रीय मागग ननधी अींतगगत मींजरू असनू ननववदेचे काम 
प्रगतीत आहे. तसेच वळेाबाई फा्ा त े कुरई ढाकोरी बोरी रस्तता (रामा-३७४) 
क्रकमी ०/०० त े९/०० या रस्त्यासाठी AMC Non Plan अींतगगत जॉब मींजूर 
असनू रस्त्यावरील खड्ड ेिरण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
    चींद्रपरू जजल््यातील वनोजा त े गडचाींदरू (२०.२० क्रकमी) व कोडर्ी त े
कोरपना (९.००क्रकमी) लाींबी सजुस्तथतीत असनू वाहतकूीस योग्य आहे. 
कोरपना-कोडर्ी-भर् ींदोला फा्ा या रस्त्याचे काम एभर्यन डवे्हलपमें् बँकेच्या 
अथगसहाय्याींतगगत प्रस्तताववत असनू सदर प्रस्ततावावर कायगवाही प्रगतीत आहे 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील ४४३ अनतधोिादायि इमारतीांमधील िुटुांबाांना  
सांक्रमण भशबबरात स्तथलाांतररत िरण्याबाबत 

  

(४०) *  २३३२८   श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईत पावसाळ्यापवूी घेण्यात आलेल्या आढाव्यात ४४३ इमारती 
अनतधोकादायक असल्याचे हदनाींक २९ ऑगस्त्, २०२० रोजी वा ्या समुारास 
ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आढाव्यात महानगरपाभलका, र्ासकीय आणण खाजगी 
इमारतीींची सींख्या क्रकती आहे तसेच सदरहू अनतधोकादायक इमारती ररक्त करुन 
तथेील नागररकाींना जवळच्या सींक्रमण भर्बीरात स्तथलाींतरीत करणेबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू अनतधोकादायक ४४३ इमारतीींच्या यादीमध्ये इमारत 
क्र.१२०-१२४, र्खेिाई बबजल्डींग, भर्वदास चापसी मागग, मुींबई-९ या उपकर प्राप्त 
इमारतीींचा समावेर् करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू इमारतीतील ७० कु्ुींबाींना इमारत ररक्त करुन सींक्रमण 
भर्बीरात स्तथलाींतरीत करण्याची नो्ीस महानगरपाभलका-म्हाडाने बजावली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, ्यात काय ननषपन्न झाल ेव 
्यानसुार महानगरपाभलकेने धोकादायक घोवर्त केलेल्या इमारतीींवर करण्यात 
आलेल्या कायगवाहीची सद्य:जस्तथती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) व (२) हदनाींक ११.०५.२०२० पयतं झालले्या 
सवेक्षणानसुार बहृन्मुींबई महानगरपाभलका क्षेत्रात महानगरपाभलकेच्या ५२, 
र्ासकीय २७ व खाजगी ३६४ अर्ा एकूण ४४३ इमारती अनतधोकादायक (सी-१) 
प्रवगागतील असल्याचे आढळून आले आहे. 

बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफग त अधधसधुचत केलेल्या सी-१ प्रवगागतील 
अनतधोकादायक व असरुक्षीत इमारतीींबाबतच्या मागगदर्गक सचुनेनसुार, 
महानगरपाभलकेच्या इमारतीींमध्ये राहणाऱ्या रहहवार्ाींना महानगरपाभलकेमाफग त 
स्तथलाींतरीत करुन ्या इमारती ननषकाभसत करण्यात येतात. तसेच खाजगी 
इमारतीत राहणाऱ्या रहहवार्ाींच्या बाबतीत सींबींधधत मालक / ववकासक क्रकीं वा 
्याींनी स्तवत: पयागयी व्यवस्तथा करणे गरजचेे आहे. 
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(३) अनतधोकादायक ४४३ इमारतीींच्या यादीमध्ये इमारत क्र.१२०-१२४, र्खेिाई 
बबजल्डींग, भर्वदास चापसी मागग, मुींबई-९ या उपकर प्राप्त इमारतीींचा समावेर् 
करण्यात आला नाही. 

सदर इमारतीतील िाडकेरु/रहहवार्ाींनी इमारतीचे सींरचना्मक परीक्षण 
(स्तरक्चरल ऑडड्) करुन ्याबाबतचा अहवाल बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेस 
सादर केला होता. ्यानरु्ींगाने सदर इमारत धोकादायक असनू, ती सी-१ 
प्रवगागमध्ये मोडत असल्याने इमारतीतील िाडकेरु / रहहवार्ाींना ्वरीत 
स्तथलाींतरीत करण्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने म्हाडा प्राधधकरणास 
हदनाींक २०.०८.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये कळववल ेआहे. 
(४) सींरचना्मक परीक्षण अहवाल व बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या पत्राच्या 
अनरु्ींगाने म्हाडा प्राधधकरणामाफग त स्तथळपाहणी करण्यात आली असनू 
प्राधधकरणामाफग त इमारतीमधील िाडकेरु / रहहवार्ाींना गाळे ररक्त करुन 
सींक्रमण भर्बीरामध्ये स्तथलाींतरीत करण्यासाठी कागदपत्र े सादर करण्याबाबत 
कळववण्यात आल ेआहे. 
(५) व (६) म्हाडा प्राधधकरणाच्या पॅनल वरील वास्ततरु्ास्तत्रज्ञाींनी स्तथळपाहणी 
करुन सदर इमारतीच्या दरुुस्ततीचे अींदाजपत्रक प्राधधकरणास सादर केल ेआहे. 
्यानरु्ींगाने अींदाजपत्रकाींची छाननी करुन इमारतीींच्या दरुुस्ततीकरीता लागणाऱ्या 
PCL वरील अनतररक्त रक्कमेचा िरणा करण्याकरीता प्राधधकरणामाफग त इमारत 
मालक / िाडकेरु / रहहवार्ी याींना कळववण्यात येत आहे. 

बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने घोवर्त केलेल्या ४४३ अनतधोकादायक व 
मोडकळीस आलले्या इमारतीींपकैी ७३ इमारती ररक्त करण्यात आल्या 
आहेत.   उवगररत ३७० इमारतीींपकैी १४४ प्रकरणे न्यायप्रववषठ, १४ प्रकरणे 
ताींबत्रक सल्लागार सभमतीकड े प्रलींबबत आहेत. तसेच ३९ इमारतीींमध्ये 
जलजोडणी व ववद्यतु जोडणी खींडीत करण्यात आली असनू, १७ प्रकरणाींमध्ये 
च्ईक्षते्र मोजणे, ववद्यतु व जलजोडणी खींडीत करणे इ्यादीबाबतची कायगवाही 
सरुु आहे. 
 

----------------- 
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अिोला जजल््यातील तेल्हारा-गाांधीग्राम रस्त्याच्या  

दरुुस्ततीच्या िामाबाबत 
  

(४१) *  २४३३५   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच) : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल््यातील तले्हारा-गाींधीग्राम रस्त्याच्या  दरुूस्ततीच े(रा.मा,.२७९ 
व रा.मा.२७८) बाींधकाम हॅम (एचएएम) अींतगगत करण्यात येत असनू कामाचा 
कायागरींि आदेर् हदनाींक १६ माचग,२०१९ रोजी वा ्या समुारास कीं त्रा्दारास 
देण्यात आला असनू काम पणूग करण्याचा कालावधी हदनाींक १५ माचग, २०२१ 
रोजीपयतं आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कामाच्या पणूग् वाचा कालावधी १५ माचग २०२१ रोजी पयतं 
असताींना माहे ऑक््ोबर, २०२० अखेर २० क्रक.मी मधील फक्त रस्तता खोदकाम 
रुीं दीकारणासाठी GSB १५ क्रक.मी. इतकेच काम करण्यात आले असनू  सींपणुग 
कामापकैी समुारे २५ ्क्केच काम करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  रस्त्याचे पणूग रुीं दीत व खींडडत लाींबीत केलेले खोदकाम रस्त्याच े
बाींधकाम रखडल्याने / तसेच ठेवल्यामळेु रस्तता वाहतकुीस गरैसोयीचा झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आले व तद्नसुार सदर रस्त्याच ेकाम कीं त्रा्दाराकडून ननयोजनबद्ध व 
गणुवत्तापवुगक करून घेण्याच्या दृजष्ने सावगजननक बाींधकाम वविाग अकोला 
याींचेतफे कीं त्रा्दारावर कोणती  कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, सदर 
रस्त्याचे काम क्रकती कालावधीत पणुग करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 

वाहतकुीस अडथळा ननमागण होऊ नये म्हणून वळेोवेळी खबरदारी 
घेण्यात आली आहे. 
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(४) उद्योजकाने पहहल्या माईलस्त्ोनच ेसाध्य वेळेस पणुग न केल्यामळेु स्तवतींत्र 
अभियींता याींनी हदलेल्या अहवालानसुार व ्याींचे पत्र क्र.Infra.Ekam/IE/ 
HAM-८३A/२०२०/१२६/dt. १९/०५/२०२० नसुार करानाम्यातील अ् क्र.१२.३.१ 
नसुार Performance Security (५% म्हणजेच रुपये ५,६९,८५,०००/-) च्या 
०.१% प्रनतहदन दराप्रमाणे दींडा्मक नकुसान िरपाई आकारण्यात आली. 
्यानसुार हदनाींक ११/१२/२०१९ त ेहद. १८/०५/२०२० पयतं (१५९ हदवस) प्रनतहदन 
रुपये ५६,९८५/- प्रमाणे एकूण रुपये ९०,६०,६१५/- ची नकुसान िरपाई 
आकारण्यात आली आहे. 
      वरीलप्रमाणे हदनाींक १९/०५/२०२० त े हदनाींक १५/०२/२०२१ आजपयतं 
(२७२हदवस) एकूण रु. १,५४,९९,९२०/- ची नकुसान िरपाई आकारण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे मजास, न.भू.क्र. १६०, जोगेश्िरी (मुांबई) येथील इांहदरा नगर 
सहिारी झोपडपट्टी पुनिचसन प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४२) *  २३७८२   श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच) : सन्माननीय गहृननमाचण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे मजास, न.ि.ूक्र.१६०, जोगेश्वरी (मुींबई) येथील इींहदरा नगर सहकारी 
झोपडपट््ी पनुवगसन योजनेमध्ये केलेल्या सव्हेक्षणानसुार ९८७ झोपडीधारक 
पात्र ठरववण्यात आल े्यापकैी केवळ ३७७ झोपडीधारकाींचे पनुवगसन करण्यात 
आल ेअसनू उवगरीत ६१० झोपडीधारकाींचे पनुवगसन अद्यापही प्रलींबबत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पनुववगकास प्रकल्प अनेक वर्ांपासनू प्रलींबबत असनू सदरहू 
प्रकल्पाच्या उवगरीत बाींधकामाकड ेववकासकाकडून जाणणवपवूगक ववलींब करण्यात 
येऊन सींबींधधत ववकासक व र्ासकीय अधधकारी/कमगचारी सींगनमताने कोट्यवधी 
रूपयाींचा गरैव्यवहार करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेअींतगगत बाींधण्यात आलले्या इमारतीींच ेबाींधकाम हे 
ननकृष् दजागचे असनू इमारतीींच्या उींचीसाठी आवश्यक असणारे भसववल 
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एववएर्नची परवानगी सींबींधधत ववकासकाने न घेतल्याने या इमारतीींमधील पाच 
मजल्यावरील दोन मजल ेअनधधकृत घोवर्त करून त ेननषकाभसत करण्यासाठी 
नागरी उड्डाण प्राधधकरणाने र्ासनास सचूना केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या झोपडपट््ी पनुववगकास प्रकल्पातील गरैव्यवहाराववरोधात 
झोपडीधारक व रहहवार्ी याींनी हदनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा ् या समुारास 
पोलीस महासींचालक, लाचलचुपत प्रनतबींधक वविाग, महाराषर पोलीस याींना 
ननवेदन देवनू या प्रकरणी तपास व चौकर्ी करण्याची मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आल ेव तद्नसुार झोपडीधारकाींची फसवणकू केल्याप्रकरणी सींबींधधत 
ववकासकाींवर कारवाई करण्यात येऊन पात्र झोपडीधारकाींना हक्काची घरे 
भमळवनू देण्यासाठी सदर पनुवगसन प्रकल्प म्हाडाच्या माध्यमातनू अथवा अन्य 
इच्छूक ववकासकाकडून पणूग करून घेण्याबाबत तसेच ननषकाभसत केलेल्या 
झोपडीधारकाींना प्रलींबबत िाड ेभमळवनू देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) हे खरे आहे.        
(२) सदर पनुवगसन प्रकल्पाच्या कामात प्रगती हदसनू येत नसल्यामळेु सींबींधधत 
सहकारी गहृननमागण सींस्तथेच्या सिासदाींनी भर्खर तक्रार ननवारण सभमतीकड े
अजग दाखल केलेला होता. ्यावर सभमतीने हद.०९.०१.२०२० च्या आदेर्ान्वये 
ववकासक मे.्ायनवाला बबल्डसग ॲण्ड डवे्हलपसग याींची ननयकु्ती रद्द केलेली 
आहे. ्याववरोधात ववकासकाने मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका दाखल केली 
होती. ्यानरु्ींगाने मा.उच्च न्यायालयाने सदर बाबतीत पनुगसनुावणी घेण्याच े
आदेर् भर्खर तक्रार ननवारण सभमतीस हदल ेहोत.े   

भर्खर तक्रार ननवारण सभमती याींनी हद.०५.०२.२०२१ रोजीच्या 
आदेर्ान्वये ववकासकाची ननयकु्ती रद्द करुन नवीन ववकासकाची ननयकु्ती 
करण्याची मिुा सींबींधधत  सहकारी गहृननमागण सींस्तथेस हदलेली आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
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अजगदार श्री.सदेुर् रघनुाथ गायकवाड याींनी सदरहू प्रकल्पातील 

भ्रष्ाचाराची चौकर्ी करण्याकरीता महासींचालक, लाचलचुपत प्रनतबींधक वविाग 
याींना हद.१३.१२.२०१९ रोजी अजग केला होता. सदरचा अजग महासींचालक 
कायागलयाकडून अपर पोलीस आयकु्त, लाचलचुपत प्रनतबींधक वविाग, बहृन्मुींबई 
याींच्याकड ेपढुील कायगवाही करण्याकरीता पाठववण्यात आलेला आहे. 
(५) सदर बाबतीत ववकासक मे.्ायनवाला बबल्डसग ॲण्ड डवेहलपसग याींची 
ननयकु्ती भर्खर तक्रार ननवारण सभमती याींनी हद.०५.०२.२०२१ रोजीच्या 
आदेर्ानव्ये रद्द केललेी असनू सहकारी गहृननमागण सींस्तथेस दोन महहन्याींच्या 
कालावधीमध्ये ववकासकाची ननयकु्ती करण्याची मिुा देण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

िोरची (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील िोरची ते मयालघाट  
रस्त्याच ेबाांधिाम िरणेबाबत 

  

(४३) *  २५०६१   श्री.िृष्ट्णा गजब े(आरमोरी) : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरची (जज.गडधचरोली) तालकुा मखु्यालयापासनु २५ क्रक.मी. अींतरावरील 
मयालघा् या गावात जाण्यासाठी रस्तताच उपलब्ध नसल्याने रस्त्याअिावी 
नागरीकाींना भर्क्षण, आरोग्य व अन्य र्ासकीय सवुवधाींपासनु वींचीत रहाव ेलागत 
असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०२१ च्या पहील्या आठवड्यात वा ्या दरम्यान 
ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून कोरची त ेमयालघा् रस्त्याचे बाींधकाम 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही.      
(२) मयालघा् हे कोरची तालकु्यातील गाव असनू ग् ग्रामपींचायत मरुकु्ी 
अींतगगतचे गाव आहे. सदर क्षेत्र नक्षलग्रस्तत अनत सींवदेनर्ील िागात येत.े 
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सदर गावाला जाण्याकररता मौजा मसेली येथ ेराषरीय महामागागर्ी - 
१) मसेली मरुकु्ी मयालघा् इतरर जल्हा मागग क्र.५ व २) पडयालजोग 

डाबरी मसेली को्रा रस्तता ग्रामीण मागग क्र.१०० अस ेदोन पयागयी रस्तत ेआहेत. 
१) मसेली मरुकु्ी मयालघा् इतर जजल्हा मागग क्र.५ - या रस्त्याची 

एकूण लाींबी १३.७० क्रक.मी.आहे. सदर रस्त्याची क्रक.मी.०/०० त े५/०० लाींबी खडी, 
क्रक.मी.५/०० त े८/०० डाींबरी व क्रक.मी.८/०० त े१३/७०० लाींबी खडी पषृठिागाची 
आहे. 
     सदर रस्त्यामळेु बोंड,े नवेझरी, आींबेखारी, मरुकु्ी व मयालघा् ही गावे 
जोडली जातात. 
२) पडयालजोग डाबरी मसेली को्रा रस्तता ग्रामीण मागग क्र.१०० - या रस्त्याची 
एकूण लाींबी ११.३० क्रक.मी.आहे.सदर रस्त्याची ०/०० त े ७/०० लाींबी खडी 
पषृठिागाची आहे. सदर रस्तता इतर जजल्हा मागग क्र.५ ला आींबेखारी गावाच्या पढेु 
सा.क्र.९/४०० वर सरुु होवनू  मसेली येथ े राषरीय महामागागवर भमळतो. 
क्रक.मी.९/४०० त े११/३०० मधील खडीकरण काही प्रमाणात उखडलेले आहे. 

सदर रस्त्यामळेु बेलारगोंदी, डाबरी, पडयालजोग, मरुकु्ी व मयालघा् 
ही गावे जोडली जातात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िल्याण (पूिच) येथे ओव्हरबिज किां िा सॅटीस प्रिल्प राबविणेबाबत 
  

(४४) *  २३८१०   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (पवूग) र्हराचा मोठ्या प्रमाणात होत असललेा ववस्ततार, हदवसेंहदवस 
वाढत असलेली लोकसींख्या बघता कल्याण स्त्ेर्नकडून कल्याण पवेूला 
येण्यासाठी एकही उड्डाणपलु सध्या अजस्तत्वात नसल्याने स्त्ेर्नपासनू 
नागररकाींना सामान उचलनू स्तकायवॉकद्वारे पायी चालाव ेलागत,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, कल्याण पवेूला एमएमआरडीएच्या माध्यमातनू स्त्ेर्न जवळ 
ओव्हरबब्रज अथवा ठाणे रेल्व ेस्त्ेर्न प्रमाणे क्रकमान चार चाकी वाहने थे्  जाऊ 
र्कतील असा सॅ्ीस प्रकल्प राबववण्याबाबत स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक 
२ माचग, २०२० रोजी वा ्या समुारास मा.मखु्यमींत्री याींना लेखी ननवेदन सादर 
करून मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनानसूार स्तथाननक लोकप्रनतननधी तसेच र्हरातील 
नागररकाींची मागील अनेक वर्ांपासनूची मागणी लक्षात घेता तातडीने ननणगय 
घेऊन ओव्हरबब्रज क्रकीं वा सॅ्ीस प्रकल्प राबववणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे आहे.     
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) ववस्ततारीत मुींबई नागरी पायाितु सवुवधा प्रकल्प (एम.य.ुआय.पी.) 
अींतगगत ववववध कामाींबाबत मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणास प्राप्त 
ननवेदन े सींकभलत करुन ्याचा प्रस्तताव तयार करुन सक्षम प्राधधकाऱ्याींच्या 
प्रर्ासकीय मान्यतसेाठी सादर करण्यात येतात.  ्यास प्रर्ासकीय मान्यता 
प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायगवाही प्राधधकरणामाफग त हाती घेण्यात येत.े 
्यानसुार प्रस्तततु ननवेदनाबाबत प्राधधकरणाच्या स्ततरावर कायगवाही करण्यात 
येईल. तसेच सॅ्ीस प्रकल्पाची कायगवाही सींबींधधत महानगरपाभलकेमाफग त होणे 
अपेक्षक्षत आहे.                

यापवुी या ववर्याबाबत कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलकेकड े प्राप्त 
ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने कल्याण स्तथानकानजजक पवुग –पजश्चम जोडणाऱ्या 
अनतररक्त मागागचे ननयोजन कल्याण पवूग रेल्व े िखूींड ववकास प्रकल्पाींतगगत 
करणेबाबत कल्याण-डोंबबवली महापाभलकेकडून वविागीय रेल व्यवस्तथापक 
(कायग) मध्य रेल्व,े मुींबई याींना ्याींच्या हदनाींक ३.११.२०१८ च्या पत्रान्वये 
कळववण्यात आलेले आहे. 

 
----------------- 
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अहमदनगर शहरातील रस्त्याांची दरुिस्तथा झाल्याबाबत 
  

(४५) *  २५१४७   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (भशडी) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर र्हरातील रस्त्याींची दरुवस्तथा झाली असनू, रस्त्यावर खड्ड े
पडल ेअसल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्गनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी तथेील नागररकाींनी अनेकवळेा आींदोलने मोचे काढल े
असनू, रस्त्याची कायमस्तवरुपी दरुुस्तती न करता केवळ पींधच ींगवरच कोट्यवधी 
रुपयाींची उधळपट््ी करण्यात येऊन पींधच ींग ठेकेदार यातनू बरेच गरैप्रकार करीत 
असनू, एबी रजजस्त्र मधील नोंदी व प्र्यक्ष काम ेयामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात 
तफावत असनू, मोठ्या प्रमाणावर गरैव्यवहार होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्ग 
काय आहेत, ्यानसुार या प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच र्हरातील रस्त्याींच्या दरुवस्तथेबाबत 
कायमस्तवरुपी तोडगा काढण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथ भशांदे : (१) अहमदनगर र्हरात मागील वर्ागच्या तलुनेत 
सरासरीपेक्षा अधधक पाऊस झाल्यामळेु रस्त्याींवर काही हठकाणी खड्ड ेपडल ेहोत.े 
तसेच, अमतृ ियुारी ग्ार योजना व फेज-२ पाणी परुवठा योजनेची काम ेसरुु 
असल्याने मध्यवस्ततीतील रस्तत ेमोठ्या प्रमाणात खोदण्यात आल ेहोत.े 
(२) हे खरे नाही. 
     अहमदनगर महानगरपाभलकेमाफग त रस्तत ेदरुुस्ततीसाठी केलेल्या कामानसुार 
प्र्यक्ष मोजमाप घेऊन रु.२४,७३,२९६/- खचागची देयके तयार करण्यात आली 
आहेत. तसेच, एम.बी. रजजस्त्रमधील नोंदी व प्र्यक्ष कामे यामध्ये तफावत 
नसल्याचे अहमदनगर महानगरपाभलकेने कळववल ेआहे. 
(३) अहमदनगर महानगरपाभलकेमाफग त करण्यात आलेल्या कामाबाबत 
महानगरपाभलकेकड ेकोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याने चौकर्ी करण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर शहर (जज.चांद्रपूर) महानगरपाभलिेतील पाणीपूरिठा विभागािडून 
दरुुस्ततीच्या नािाखाली िोट्यिधी रुपये खचच िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(४६) *  २३८८१   श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.सभुार् धोटे (राजूरा) :  
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू र्हर (जज.चींद्रपरू) महानगरपाभलकेतील पाणीपरुवठा वविागाकडून 
दरुुस्ततीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खचग केल ेजात असल्याची बाब माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा ् या दरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी महानगरपाभलकेच्या अधधका-याींकडून चौकर्ी 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार दरुुस्ततीच्या नावाखाली होत असलेल्या 
गरैव्यवहाराला प्रनतबींधीत करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१), (२), (३) व (४) चींद्रपरू र्हरासाठी सन १९७६ मध्ये सरुु 
झालेली पाणीपरुवठा योजना, महापाभलकेकडील अपऱु्या मनषुयबळाअिावी सन 
२०११ पासनू पढुील १० वर्ागकररता खाजगी कीं त्रा्दारास ववहहत ननववदा 
प्रक्रक्रयेद्वारे चालववण्यासाठी देण्यात आलेली होती. 

तथावप, कीं त्रा्दाराचे असमाधानकारक काम, वाढ्या तक्रारी यामळेु, 
कीं त्रा्ाची मदुत सींपण्याअगोदरच, महापाभलकेने सदरचे कीं त्रा् हदनाींक 
०८/११/२०१९ रोजी  रद्द करुन, चींद्रपरू र्हर पाणी परुवठा योजनेचे कायगचालन, 
महापाभलकेने स्तवत:कड ेघेतल ेआहे. 

सदरची योजना अ्यींत जुना् झालेली असल्याने, वारींवार पाणीपरुवठा 
गळती होण्याचे प्रमाण बरेच आहे. पाणीपरुवठा सरुुळीत सरुु राहण्याची 
आवश्यकता लक्षात घेता, माहे नोव्हेंबर-डडसेंबर, २०१९ या कालावधीत देखिाल 
दरुुस्ततीसाठी रु.३२,३५,८०९ इतका खचग झालेला आहे.   
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तसेच पाणीपरुवठा सजुस्तथतीत राहण्यासाठी मोठ्या व छोट्या स्तवरुपाच्या 
जुन्या पाईपलाईन वर आजअखेर २२७४ गळ्या दरुुस्तती, ४७८ व्हॉल्वच्या 
दरुुस्त्या, काँक्री् ब्रेकर, डडवॉ्रीींग पींप तसेच इतर आवश्यक  काम ेकरण्यात 
आलेली आहेत.  यापो्ी  एकूण रु.१,६९,९२,८२२/- इतका खचग झालेला आहे. 

चींद्रपरू र्हरासाठी अजस्तत्वातील पाणीपरुवठा योजना अ्यींत जुनी 
असल्याने, कें द्र र्ासन परुस्तकृत अमतृ अभियानातींगगत, चींद्रपरू र्हरासाठी 
रु.२३४.९५ को्ीची योजना  प्रगतीपथावर असनू, आजअखेर या योजनेतील 
८५% काम े पणूग झालेली असनू, सदरची योजना ्प्प्या्प्प्याने कायागजन्वत 
करण्याचे महानगरपाभलकेच ेननयोजन आहे.   

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

  
राज्यातील प्राचीन मांहदराच ेजतन ि सांिधचन  

िरण्याचा शासनाने घेतलेला ननणचय 
  

(४७) *  २०६२७   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), 
श्री.धमचरािबाबा आ्ाम (अहेरी), श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार (िळिण), 
श्री.सनुनल भसुारा (विक्रमगड), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.हदलीप 
मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (भशरुर), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), 
श्री.बाळासाहेब आजब े (आष्ट्टी), श्री.बबनराि भश ांदे (माढा), श्री.यशिांत माने 
(मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.राजेश नरभसांगराि पाटील (चांदगड), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :  
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राचीन मींहदराचे जतन व सींवधगन करण्याचा र्ासनाने हदनाींक  
२३ डडसेंबर, २०२० रोजी वा ्यासमुारास ननणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्राचीन मींहदराचे सींवधगन योजनेसाठी र्ासनाने सन 
२०२१-२२ या वर्ागसाठी अथगसींकल्पात समुारे १०१ को्ी रुपयाींची तरतदु केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्राचीन मींहदराचे जतन व सींवधगन योजनेची अींमलबजावणी सींस्तथा 
म्हणून राज्य रस्तत ेववकास महामींडळाकड ेसोपववण्यात आली असनू या योजनेच े
स्तवरूप ठरववणे, कोणती काम ेप्राध्यान्याने घ्यावीत व ्या कामाचा तपर्ील 
आहद ठरववण्यासाठी र्ासनाकडून बाींधकाम वविागाच्या अपर मखु्य सधचवाींच्या 
अध्यक्षतखेाली ९ सदस्तयाींची सभमती नेमण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर सभमतीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
अहवालाचे ननषकर्ग काय आहेत व तद्नसुार या योजनेची अींमलबजावणी 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर सभमतीची बठैक लवकरच घेण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

परभणी, हहांगोली, बसमत येथे सािचजननि बाांधिाम विभागामाफच त सुरु 
असलेल्या हायबिड ॲन्युईटी अांतगचतच्या वििास प्रिल्पाांबाबत 

  

(४८) *  २४८९१   श्री.चांद्रिाांत ऊफच  राजुभयै्या रमािाांत निघरे (बसमत) :  
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात हायबब्रड ॲन्यईु्ी ववकास प्रकल्पाींतगगत ववववध खा्यामाफग त 
वेगवेगळे ववकास प्रकल्प राबववण्याचा ननणगय त्कालीन र्ासनाने घेतला 
असनू  ्यानरु्ींगाने वेगवेगळ्या जजल््यात ववववध ववकास प्रकल्प राबववण्यात 
येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परिणी, हहींगोली, बसमत मतदार सींघात सावगजननक बाींधकाम 
खा्यामाफग त उमराफा्ा (कळमनरुी) त ेआसेगाव (ता.बसमत), नाींदेड भसमा 
हद्दीपयतं व णझरोफा्ा त ेनागेर्वाडी फा्ा अर्ी दोन रस्त्याींची काम ेहदनाींक   
१ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वा ्या समुारास सरुु करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सींपणूग राज्यातींगगत राज्याची एकच ननववदा प्रक्रक्रया असनू एकाच 
वविागाकडून रुपये १०० को्ीपेक्षा अधधक रक्कमेची ननववदा राबवनू आपल्या 
मजीतील मोठमोठ्या कीं पन्याींना ननववदा देण्यात आल्याचे तसेच र्ासनाच ेवहन 
आदेर् भमळताच अनामत रक्कमेची तरतदू ठेवनू ्यामध्ये कोट्यवधी रुपयाींचा 
आधथगक गरैव्यवहार झाला असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा ्या 
दरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल्पाच े ननयोजन, रेखाींकन, सवेक्षण व अींदाजपत्रक 
याबाबत एकच ननववदा एजन्सी धारकाने तयार करून ् यानसुार सदरहू रस्त्याचे 
केवळ सवेक्षण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी समुारे रुपये एक लाख प्रनत 
क्रक.मी.दराने िोपाळ येथील कीं पनीला ननववदा देण्यात आली असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२१ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आल ेव ्यानसुार दोर्ी आढळणा-याींववरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही.  

सदर काम हायबब्रड ॲन्यईु्ी अींतगगतच्या प्रचभलत पद्धतीद्वारे जजल्हा 
स्ततरापासनू आींतरराषरीय स्ततरापयतंच्या वतृ्तपत्रात जाहहर  प्रभसध्दी देवनू तसेच 
सींकेतस्तथळावरही ननववदा सचूना प्रभसद्धी देवनू  स्तपधाग्मक खलु्या ननववदा 
बोलववण्यात आल्या व ् यापकैी ननम्नत्तम देकार सादर करणाऱ्या ननववदाकाराची 
ननववदा र्ासन स्ततरावरील जलसींपदा वविाग,ववत्त वविाग,ननयोजन वविाग व 
सावगजननक बाींधकाम वविाग या चार वविागाच्या अनतररक्त मखु्य सधचवाींच्या 
ननववदा सभमतीद्वारे पणुग ववचाराींती जस्तवकारण्यात आली. ्यामळेु मजीतच्या 
कीं पन्याींना ननववदा देण्यात आल्याची बाब वस्ततजुस्तथतीवर आधारीत नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
 
     मखु्य अभियींता, सा.बाीं.प्रादेभर्क वविाग, पणेु याींचे माफग त हहींगोली 
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जजल््यातील हायबब्रड ॲन्यईु्ीच्या तीन कामाींसह राज्यातील सवग हायबब्रड 
ॲन्यईु्ीच्या कामाींसाठी वतृ्तपत्रात जाहहर  प्रभसध्दी देवनू तसेच 
सींकेतस्तथळावरही ननववदा सचूना प्रभसद्धी देवनू  स्तपधाग्मक खलु्या ननववदा 
बोलववण्यात आल्या व ् यापकैी ननम्नत्तम देकार सादर करणाऱ्या ननववदाकाराची 
ननववदा ननजश्चत करुन ववहहत ननववदा प्रक्रक्रया पणुग केली. हहींगोली जजल््यातील 
हायबब्रड ॲन्यईु्ीच्या तीन कामाींच्या एकूण १८६.१० क्रक.मी. लाींबीच े
सवेक्षणासाठी रुपये ४१६.९० लक्षाची Infrastruture Deveolpment 
Corporation (Karnataka) Ltd याींच्या ननववदेस मींजरूी प्रदान केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील हटळिनगर (चेंबूर) येथील महालक्ष्मी पॅलेस 
िो.ऑप.हौ.सोसायटी या सांस्तथेच्या वििासि ि माजी अध्यक्षाांनी  

अटी ि शतीचा भांग िेल्याबाबत 
  

(४९) *  २४३६७   श्री.सांतोर् बाांगर (िळमनरुी) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ह्ळकनगर (चेंबरू) येथील महालक्ष्मी पॅलेस को.ऑप.हौ.सोसाय्ी 
(एन.डी.आर.-२७) या सींस्तथलेा र्ासनाच्या  महाराषर गहृननमागण व क्षेत्रववकास 
प्राधधकरण, मुींबई ने १० ्क्के सदननका म्हाडाला (र्ासन नामननदेभर्त 
सदस्तयाींना) तसेच २० ्क्के सदननका अनसुधूचत जाती-जमातीतील व्यजक्तींना 
देण्याच्या र्तीवर हदनाींक ५ सप् े्ंबर, २००१ रोजी वा ्या समुारास िखूींड हदला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िखूींडावर इमारतीचे बाींधकाम पणूग झाल्यावर ववकासक व 
माजी अध्यक्ष याींनी अ्ी व र्तीचा िींग करुन मागासवगीय व्यजक्तींना तसेच 
म्हाडा/र्ासनास सदननका न देता ्याची परस्तपर ववक्री करुन र्ासनाची करोडो 
रुपयाींची फसवणूक केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
(३) असल्यास, यासींदिागत स्तवाभिमानी ररपजब्लकन पक्षाच्या वतीने         
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मा. गहृननमागण मींत्री याींच्याकड ेहदनाींक ८ जुल,ै २०२० रोजी वा ्या समुारास 
तक्रार अजग सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, ्यात काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार सींबींधीत दोर्ीींवर कोणती  कारवाई करण्यात आली 
वा  येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) ह्ळकनगर (चेंबरू) येथील महालक्ष्मी पॅलेस 
को.ऑप.हौ.सोसाय्ी (एन.डी.आर-२७) या सींस्तथेला र्ासनाकडून ववननयम-१६ 
अींतगगत ननवासी वापराकररता िखूींडाचे ववतरण करण्यात आलेले आहे. 

तद्नींतर मुींबई मींडळाकडून सदरहू सींस्तथेला हद.२१/१२/२००२ रोजीच्या 
पत्रान्वये ववननयम-१६ अींतगगत वा्प केलेल्या िखूींडाचे आवश्यक त ेर्लु्क िरणा 
करण्याकररता कळववण्यात आलेले आहे. सदर पत्रामधील अन.ुक्र.१३ मध्ये 
सींस्तथेच्या सिासदाींपकैी २० ्क्के सिासद मागासवगीय व ि्क्या, ववमकु्त, 
अनसुधुचत जाती / जमातीचे असणे अननवायग आहे, अस ेनमदु आहे. तथावप,  
१० ् क्के सदननका म्हाडाला (र्ासन नामननदेभर्त सदस्तयाींना) देण्याबाबतची अ् 
नमदु नाही. 
(२) सहायक ि-ूव्यवस्तथापक, कुलाग याींनी हद.०८/०४/२००३ रोजीच्या पत्रान्वये 
सींस्तथेने मींडळाच्या ननयमाप्रमाणे सादर केलेल्या सिासदाींच्या यादीमधून २१ पात्र 
सिासदाींची यादी उपननबींधक, स हकारी गहृननमागण सींस्तथा, मुींबई मींडळ याींना 
सादर केलेली आहे. सदर यादीनसुार ह्ळकनगर (चेंबरू) येथील महालक्ष्मी पॅलेस 
को.ऑप.हौ.सोसाय्ी याींनी मींडळासोबत िाडपेट््ा करारनामा हदनाींक 
११/०९/२००३ रोजी अींमलात आणलेला आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) स्तवाभिमानी ररपजब्लकन पक्ष याींच्या हद.२७/०७/२०२० रोजीच्या 
ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने म्हाडाकडून हद.०१/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये अहवाल 
मागववण्याींत आलेला आहे. 
 

----------------- 
लातूर जजल््यातील अहमदपूर-लातूर हा रस्तता राष्ट्रीय महामागच 
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प्राधधिरणािड ेिगच िरण्यात आल्याबाबत 
  

(५०) *  २५१०३   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) लातरू जजल््यातील अहमदपरू-लातरू हा रस्तता राषरीय महामागग 
प्राधधकरणाकड ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा ्या दरम्यान  वगग करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, एक वर्ागपेक्षा जास्तत कालावधी होऊन सधु्दा सदर रस्त्याच्या 
कामाला सरुुवात करण्यात आली नसल्यामळेु  स्तथाननक लोकप्रनतननधीनी 
हदनाींक ७ नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा ्या समुारास नाींदेड येथील राषरीय महामागग 
कायागलयासमोर लाक्षणणक उपोर्ण केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  सदर रस्त्यावरुन रॅक््र व रक याद्वारे ऊस वाहतकू मोठ्या 
प्रमाणात होत असनू या रस्त्यावर खड्ड ेपडल्यामळेु अपघाताच्या सींख्येत वाढ 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)   असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून सदर रस्त्याच ेकाम पणूग करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) लातरू जजल््यातील अहमदपरू-लातरू राषरीय 
महामागग क्र.३६१ रस्त्याच े काम कें द्र र्ासनाच्या िारतीय राषरीय राजमागग 
प्राधधकरणाच्या अख्यारीतील आहे. 

हे खरे आहे, अस े प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागग 
प्राधधकरण, नाींदेड याींनी कळववले आहे. 
(२) हे खरे आहे, अस ेप्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, 
नाींदेड याींनी कळववले आहे. 
(३), (४) व (५) अहमदपरू-लातरू या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम राषरीय 
महामागग क्र.३६१ वरील औसा त ेचाकूर व चाकूर त ेलोहा पॅकेज अींतगगत कें द्र 
र्ासनाच्या िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरणामाफग त प्रस्तताववत असलले्या 
चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पाींतगगत समाववष् आहे.   
  सदर चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पाकरीता कीं त्रा्दार मे.एमईपी लॉ ींग जजयान, 
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मुींबई याींची ननयकु्ती होऊन सदर कीं पनीस हद.२५.०३.२०१९ रोजी कायागरींि आदेर् 
देण्यात आल ेआहेत.  तथावप, सदर काम कीं त्रा्दाराने सरुु केल ेनसल्यामळेु 
सदर रस्त्यावर वेळोवेळी पडलेल्या खड्ड्याींची दरुुस्तती सद्यजस्तथतीत 
कीं त्रा्दाराच्या जबाबदारीवर व खचागने प्राधधकरणाकडून अन्य ठेकेदाराींची 
ननयकु्ती करुन करण्यात आली आहे. 
  तसेच सदर हठकाणी प्रस्तताववत असलेले चौपदरीकरणाचे काम देखील 
लवकरच पणूग करण्याचे ननयोजन असनू ् याकररता कें द्र र्ासनामाफग त कीं त्रा्दार 
मे.एमईपी लॉ ींग जजयान याींच्याऐवजी बदली करार करण्याबाबतची प्रक्रक्रया अींनतम 
्प्प्यात आहे.तरी सदर प्रक्रक्रया पणूग होताच चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात 
येणार आहे, अस ेप्रकल्प सींचालक,िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण,नाींदेड 
याींनी कळववले आहे. 

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

भभिांडी-िाडा-मनोर या महामागाचला जोडणा-या िुडूस-िां चाड  
रस्त्याच्या दरुुस्ततीच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(५१) *  २४६५२   श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) भिवींडी-वाडा-मनोर या महामागागला जोडणा-या रस्त्याच्या कुडूस-कीं चाड 
रस्त्याच्या दरुुस्ततीकररता  दीड को्ी रुपये खचग करुनही सदरहू काम हे ननकृष् 
दजागचे झाले असनू दरुुस्ततीच्या कामात गरैव्यवहार  झाल्याची बाब ननदर्गनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्दाराने र्ासनाने ठरवलेल्या अींदाजपत्रकानसुार व 
ननकर्ानसुार काम न करता माहे मे, २०२० मध्ये वा ्या दरम्यान ननकृष् 
दजागची खडी ्ाकल्याने पावसाळ्यात सवग खडी उखडायला लागनू रस्त्यावर 
पडलेल्या खड्ड्याींमळेु नागररकाींना  त्रास सहन करावा लागतो आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
 
(३) असल्यास, अींदाजपत्रकात नमदू केल्याप्रमाणे सदरहू रस्तता कुडूस, िावेघर, 
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खाननवली, आींबबस्तत,े आप्ी, देवळी, वावेघर, कीं चाड या आहदवासी िागातनू 
जात असनू र्ासनाचा सवग ननधी वाया गेला असल्याचे स्तथाननक नेत ेयाींनी 
पालकमींत्र्याकड ेव अप्पर मखु्य सधचव याींचेकड ेलेखी तक्रार केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, रस्त्याच्या दरुुस्ततीच्या कामात झालेल्या गरैव्यवहाराची 
उच्चस्ततरीय चौकर्ी करुन दोर्ी कीं त्रा्दार व कीं त्रा्दाराींचे हहत जपणा-या भ्रष् 
अधधका-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण :  (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

कीं त्रा्दाराने अींदाजपत्रकाप्रमाणे काम केलेले आहे. 
(३) व (४)  ननवेदन ेप्राप्त झाली आहेत. ्याअनरु्ींगाने दक्षता व गणुननयींत्रण 
मींडळाकडून सदर कामाची पाहणी करण्यात आली असनू अहवाल  अद्याप 
अप्राप्त आहे.    
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद (जज.औरांगाबाद) शहरातील िाहतूि िोंडीचा  
प्रश्न सोडविण्याबाबत 

  

(५२) *  २४०४९   श्री.प्रदीप जैस्त िाल (औरांगाबाद मध्य) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद (जज.औरींगाबाद) येथील औद्योधगक वसाहतीमळेु र्हरात दररोज 
हजारो छोट्या-मोठ्या वाहनाींची ये-जा असनू, माल वाहतकू करणारे रक उि ेकेल े
जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वाहतकू कोंडी सोडववण्यासाठी औरींगाबाद र्हर येथे समुारे 
२४ एकर जागेवर रान्सपो ग् हब उिारण्याचा ननणगय गत ४ वर्ांपवूी घेण्यात 
आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्हरात रान्सपो ग् हब उिारण्याच्या दृष्ीन ेअद्याप कोणतीही 
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कायगवाही झाली नसल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतकू कोंडी होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार 
औरींगाबाद  र्हरातील वाहतकू कोंडीचा प्रश्न सोडववण्याकररता रान्सपो ग् हब 
उिारण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१)  हे खरे नाही. 
(२) • औरींगाबाद र्हराच्या वाढीव हद्दीकरीता मींजूर झालेल्या ववकास 
योजनेअींतगगत हसूगल पररसरातील जभमनीवर औरींगाबाद कृर्ी उ्पन्न बाजार 
सभमतीचे आरक्षण असनू, कृर्ी उ्पन्न बाजार सभमतीच्या आरक्षणातील 
वाहतकुनगर हा एक िाग आहे. 
•  औरींगाबाद र्हरात धचखलठाणा औद्योधगक वसाहत ही मखु्य औद्योधगक 
वसाहत असनू, ती वाहतकुनगरच्या प्रस्तताववत जागेपासनू अींदाज े एक 
क्रकलोमी्र अींतरावर आहे. 
•  औरींगाबाद र्हरातील जड वाहनाींची वाहतकूीची समस्तया सोडववण्याकररता 
बाजार सींकुलात २५ एकर जमीन क्षते्रावर वाहतकूनगर ववकभसत करण्याचे 
महानगरपाभलकेने प्रस्तताववत केल ेहोत.े 
(३)  व (४) •  तथावप, औरींगाबाद महानगरपाभलकेच्या मींजूर ववकास 
योजनेमध्ये मौज ेजाधववाडी हसूगल िागासाठी २०.४७ हेक््र क्षेत्राचे वाहतकुनगर 
(Transportnagar) साठी आरक्षण ठेवण्यात आल ेआहे. 
•  आरक्षक्षत क्षते्रापकैी १० एकर इतक्या क्षते्राची जागा Transportnagar साठी 
औरींगाबाद कृर्ी उ्पन्न बाजार सभमतीकड ेआगाऊ रक्कम रु.२० लक्ष िरणा 
करुन जागचेा ताबा महानगरपाभलकेने घेतला आहे. 
•  औरींगाबाद महानगरपाभलकेकड े अींर्त: जागचेा ताबा असला तरी प्रस्तततु 
जागेला पोच रस्तता उपलब्ध नव्हता. 
•  सद्यजस्तथतीत औरींगाबाद महानगरपाभलकेच्या प्रस्तताववत वाहतकुनगरपयतं 
पोच रस्तता उपलब्ध झालेला असनू, वाहतकु कोंडी सोडववण्यासाठी वाहतकुनगरच े
काम महानगरपाभलकेमाफग त ्वरीत हाती घेण्यात येईल, असे महानगरपाभलकेने 
कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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हहांगणा ि नागपूर (ग्रामीण) (जज.नागपूर) तालुक्यातील सुमारे ४००० पेक्षा 
जास्तत िुटुांबबयाांना घरिुलाचा लाभ भमळाला नसल्याबाबत 

  

(५३) *  २४७७७   श्री.सभमर मेघे (हहांगणा) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगणा व नागपरू (ग्रामीण) (जज.नागपरू) तालकु्यातील समुारे ४००० पेक्षा 
जास्तत कु्ुींबबयाींना घरकुलाचा लाि भमळण्याकररता लोकप्रनतननधी याींनी महाराषर 
गहृननमागण व क्षेत्रववकास प्राधधकरण (म्हाडा) याींना हदनाींक २८ डडसेंबर, २०२० 
रोजी वा ्या समुारास लखेी पत्र हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननधी अिावी सींिाव्य लािार्थयांना जागा व सद्य:जस्तथतीत घराींची 
पाहणी व तपासणी थाींबववण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळुन आल ेव तद्नसुार सदर प्रधानमींत्री आवास योजना घ्क-४ ववकास 
आराखडा १, २ व ३ मधधल लािार्थयांना घरकुलाचा लाि व अनदुान देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) सदर पत्र महाराषर गहृननमागण व क्षते्रववकास 
प्राधधकरणास (म्हाडा) प्राप्त झाल्याचे हदसनू येत नाही. 
(२) प्रधानमींत्री आवास योजना (नागरी) अींतगगत घराची पाहणी व जागा पाहणी 
करण्याची प्रक्रक्रया घरकुल बाींधणी प्रकल्प प्रस्तताव (DPR) मींजूर होण्यापवूी केली 
जात असल्यामळेु ननधी अिावी काम थाींबले आहे, हे खरे नाही. 
(३) हहींगणा व नागपरू (ग्रामीण) क्षेत्रात प्रधानमींत्री आवास योजना (नागरी) 
अींतगगत घ्क क्र.४ करीता एकूण ५६७२ घरकुलाींसाठी कें द्र हहश्श्याचा रु.१८४.८० 
लक्ष व राज्य हहश्श्याचा रु.१९३६.२० लक्ष असा एकूण रु.२१२१.०० लक्ष इतका 
ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धचांचिली-गोहे (ता.खालापूर,जज.रायगड) येथील पुलािर अनेि खड्ड े
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पडल्यामुळे पुल िाहतुिीसाठी धोिादायि झाला असल्याबाबत 
  

(५४) *  २०५७३   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आभशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अभमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धच ींचवली-गोहे (ता.खालापरू,जज.रायगड) येथील पलुावर जागोजागी खड्ड े
पडल्यामळेु पलु वाहतकुीसाठी धोकादायक झाला असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ 
मध्ये  वा ्या दरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, खालापरू तालकु्यातील धचींचवली-गोहे, आक्तकर गाव, आडोर्ी 
व इतर गावाींच्या दळणवळणासाठी अनेक वर्ागपवूी धच ींचवली-गोहे येथे पलु 
बाींधण्यात आला असनू पावसाळ्यात सदर पलुावरून प्रवास करणे अपघात 
होण्यास कारणीितु ठरत आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून धचींचवली-गोहे येथील 
पलुाची दरुूस्तती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, सदर पलू अरुींद असनू, अद्यापपयतं प्रश्नाींक्रकत पलुावरुन 
अपघात झाल्याचे ननदर्गनास आलेले नाही. 
(३) प्रश्नाींक्रकत पलूाच्या दरुुस्ततीच े काम ननधीच्या उपलब्धतनेसुार हाती घेण्याच े
ननयोजन आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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बागमाांडला (ता. श्रीिधचन, जज.रायगड) आणण बाणिोट (ता.मांडणगड, 

जज.र्नाधगरी) या दरम्यानच्या खाडीिरील सागरी  
सेतूच्या प्रलांबबत िामाबाबत 

  

(५५) *  २०७४३   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.प्रमोद (राज)ू रतन 
पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.भरतशठे गोगािल े (महाड), श्री.अभमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बागमाींडला (ता. श्रीवधगन, जज.रायगड) आणण बाणको् (ता.मींडणगड, 
जज.र्नाधगरी)  या दरम्यानच्या  खाडीवर वरळी सी भल ींकप्रमाणे सावगजननक 
बाींधकाम वविागामाफग त सागरी  महामागागवरील मह्वाकाींक्षी सागरी सेत ू
बाींधण्याच े काम सन २०१३ साली सरुु करण्यात आल े असनू अद्यापही 
अपणूागवस्तथेत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा ् या दरम्यान ननदर्गनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३ साली सरुु करण्यात आलेल्या या सागरी सेत ू
प्रकल्पाचा अींदाजजत खचग रुपये २०० को्ी इतका असनू सन २०१५ अखेरपयतं 
सदरहू पलूाचे बाींधकाम पणूग होणे अपके्षीत होत,े हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू कामाची सद्य:जस्तथती काय आहे व सदर 
कामास  अद्यापपयतं क्रकती खचग करण्यात आला आहे तसेच सन २०१५ 
अखेरपयतं काम पणूग न होण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या पलूामळेु मुींबई-गोवा महामागागवरील वाहतकू सलुि होणार 
असनू र्नाधगरी– रायगड या कोकणातील जजल््यासह गोव्याला जाण्यासाठीचे 
अींतर कमी होऊन स्तथाननक पयग् नाला  वाव भमळुन  रोजगारातही वाढ 
होणार  असल्यामळेु सदर सागरी सेतचूे प्रलींबबत काम ववनाववलींब पणूग 
करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण :  (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) श्रीवधगन, जज.रायगड-बाणको् खाडीवरील सागरी सेत ूबाींधण्याच्या 
कामास अद्यापपयतं एकूण रु.१२७.५३ को्ी इतका खचग झाला आहे. 
ठेकेदाराच्या आधथगक अडचणीींमळेु सदर काम सींथगतीने चाल ूहोत.े 

सदर पलुाच े बाींधकाम हद.१३/०४/२०१८ पासनू पणूगत: बींद असनू 
ननधीच्या उपलब्धतनेसुार सदर काम पनु:श्च सरुु करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
वपांपरी-धचांचिड (जज.पुणे) महानगरपाभलिा क्षे्ातील रस्तते ि आरक्षण 

वििभसत िरण्यासाठी महानगरपाभलिेने भूसांपादन िेलेल्या जभमनीबाबत 
  

(५६) *  २११४६   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींपरी धचींचवड (जज.पणेु) महानगरपाभलका क्षते्रातील रस्तत े व आरक्षण 
ववकभसत करण्यासाठी महानगरपाभलकेने िसूींपादनाची कोणतीही कायगवाही न 
करता सन २००४ मध्ये जभमनी ताब्यात घेतल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलका क्षते्रातील रस्तता व आरक्षणासाठी 
ताब्यात घेतलेल्या जभमनीच्या िधूारकाींना ्ीडीआर स्तवरूपात मोबदला 
देण्यासाठी कलम ३७ अन्वये प्रस्तताव र्ासन स्त तरावर मींजुरी अिावी प्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने हदनाींक २८/०१/२०१६ रोजीच्या अधधसचूनेद्वारे 
्ी.डी.आर. ववर्यक नववन ववननयम मींजूर केला आहे व तो राज्यातील सवग 
महानगरपाभलकाींच्या ननयमावलीत अींतिुगत केला असनू सदर ववननयम 
वप ींपरी-धच ींचवड महानगरपाभलकेसही लाग ुकरण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, नववन ववननयमातील तरतदुी ववचारात घेवनू महानगरपाभलकेच्या 
स्ततरावर उधचत ननणगय घेवनू सदर प्रकरणी कायगवाही करणे अपेक्षक्षत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, वप ींपरी-धच ींचवड र्हरातील रस्त्याींसाठी व आरक्षणासाठी 
महानगरपाभलकेने ताब्यात घेतलेल्या जभमनीचा मोबदला ्ीडीआर स्तवरूपात 
िधूारकाींना देण्याबाबतच्या  र्ासनाकड ेमींजूरीकररता  आठ वर्ागपासनू प्रलींबबत 
असलेल्या प्रस्ततावावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) होय. 
(२), (३), (४), (५) व (६) मींजूर ववकास योजनेतील ननयोजजत रस्तता / रस्तता 
रुीं दीकरणाबाबत प्र्यक्ष जागेवर ववकसनाचे काम झालेल्या क्षेत्राचा मोबदला 
्ी.डी.आर. स्तवरुपात अनजु्ञेय करण्याववर्यी, वप ींपरी-धच ींचवड र्हराच्या त्कालीन 
मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील ननयम क्र.एन २.३ व एन २.४.३ मध्ये 
सधुारणा करण्याबाबत, वप ींपरी-धच ींचवड महापाभलकेने महाराषर प्रादेभर्क ननयोजन 
व नगर रचना अधधननयम, १९६६ च े कलम ३७ अन्वयेचा प्रस्तताव 
हद.०३.०८.२०१२ रोजी मींजूरीस्ततव सादर केला होता. यानींतर र्ासनाने 
हद.२८.०१.२०१६ रोजीच्या अधधसचूनेद्वारे ्ी.डी.आर. ववर्यक नववन ववननयम 
मींजूर करुन तो राज्यातील सवग महापाभलकाींच्या ननयमावलीत अींतिुगत केला 
होता. सदर ववननयम वप ींपरी-धच ींचवड महापाभलकेसही लाग ु होता. या 
ववननयमातील तरतदुी ववचारात घेवनू महापाभलकेच्या स्ततरावर उधचत ननणगय 
घेवनू कायगवाही करणे अपेक्षक्षत होत.े 
     आता र्ासनाने हद.०२.१२.२०२० रोजीच्या अधधसचूनेद्वारे राज्यातील सवग 
ननयोजन प्राधधकरणाींकररता (काही अपवाद वगळता) तसेच प्रादेभर्क योजना 
क्षेत्राकररता एकबत्रकृत ववकास ननयींत्रण व प्रो्साहन ननयमावली मींजूर केली 
असनू ती हद.०३.१२.२०२० पासनू अींमलात आली आहे. सदर ननयमावली 
वप ींपरी-धच ींचवड महानगरपाभलकेसही लाग ू झाली आहे. सदर ननयमावलीतील 
्ी.डी.आर. ववर्यक तरतदुी स्तवयींस्तपष् असनू  सदर तरतदुी ववचारात घेवनू 
महापाभलकेच्या स्ततरावर उधचत ननणगय घेवनू कायगवाही करणे अपेक्षक्षत आहे. 
 

----------------- 
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बहृन्मुांबई महानगरपाभलिेने िरळी, येथे भाडपेट्टयाने जागा हदलेल्या 
स्तपोट्चस क्लबने िरारभांग िरून महानगरपाभलिेची िेलेली फसिणूि  

(५७) *  २५५२२   श्री.र्नािर गटु्टे (गांगाखेड) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने वरळी, मुींबई येथील ७० हजार ३७६ चौ.मी. 
जागा ९९ वर्ांच्या िाडपेट््याने एका स्तपोट्गस क्लबला स्त्ेडडअम, जलतरण 
तलाव व बॅडभम ी्ं न हॉल, इ. क्रीडा सवुवधाींसाठी सन १९९३ मध्ये वा ् या दरम्यान 
हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू स्तपोट्गस क्लबने महानगरपाभलकेची कोणतीही परवानगी न 
घेता या जागेवरील स्त्ेडडयमधील खेळासाठी वापरावयाच ेबींहदस्तत मदैान व इतर 
ननहदगष् क्षेत्राच्या प्रचालन आणण व्यवस्तथापनासाठी प्रनतवर्ग १२ ्क्के वाढीसह 
वावर्गक व्यवस्तथापन र्लु्क रूपये १७ को्ी ७३ लाख रूपयाींचा करार एका 
व्यवसाय सींस्तथेसोबत माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा ्या दरम्यान केला, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४ त े २०१८ या कालावधीत सदरहू स्तपोट्गस क्लबने 
व्यवस्तथापन र्लु्कापो्ी जवळपास ६४ को्ी रुपये भमळववले व ्या भमळकतीचा 
३३ ्क्के हहस्तसा म्हणजेच जवळपास २१ को्ी रूपये बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेकड ेवगग न करता महानगरपाभलकेची फसवणूक केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१३-२०१९ या कालावधीत उपरोक्त जागेवर आयोजजत 
करण्यात आलेल्या ३२३ कायगक्रमाींपकैी ३१५ कायगक्रम (जवळपास एकूण 
कायगक्रमाींच्या ९८ ्क्के) हे क्रीडा व्यनतररक्त कायगक्रम असनू ्यापो्ी स्तपोट्गस 
क्लबने जवळपास १ को्ी ५० लाख रूपयाींचे उ्पन्न भमळववल े व या 
कायगक्रमाींकररता महानगरपाभलकेची कोणतीही परवानगी न घेता आयोजजत 
केलेले असल्याने ही बाब जमीन वा्प प्रकरणी करण्यात आलले्या कराराचा िींग 
करणारी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने सन २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान 
केलेल्या तपासणीत सदरहू स्तपोट्गस क्लबने इमारत पररसरातील मींजूर 
आराखडयाच्या ववपररत अनधधकृत बाींधकाम करून वापरात बदल केला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्यास, सदरहू प्रकरणी सींबींधधत स्तपो ग् क्लबने महानगरपाभलकेची 
फसवणूक करून केलेला करारिींग पाहता सदरहू जागा सींबींधधत स्तपोट्गस 
क्लबकडून काढून घेवनू ती पनु्हा र्ासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत तसेच महसलुी 
नकुसानाची जवळपास २१ को्ी रूपयाींची रक्कम सींबींधधत स्तपो ग्स क्लबकडून 
वसलू करुन दोर्ी अधधकारी व कमगचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) िारतीय ननयींत्रक व महालेखापररक्षक वविागाने केलले्या लेखापररक्षणानसुार, 
सन २०१४ त ेसन २०१८ या कालावधीत मे. भसनेयगु या सींस्तथेने तसेच माहे 
एवप्रल २०१४ त ेडडसेंबर २०१९ या कालावधीत ववववध व्यावसानयक सींस्तथाींद्वारे 
नॅर्नल स्तपो ग्स क्लब ऑफ इींडडया याींस प्राप्त झालेल्या रकमेपकैी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेस देय ३३% हहश्याची (१८% दींडनीय व्याजासहहत) रु. १०१.१० 
को्ी इतक्या रकमेचा िरणा बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेस करणेबाबत 
महानगरपाभलकेमाफग त हदनाींक २४.१२.२०१९ रोजी मागणी पत्र बजावल े
आहे.       
    तथावप नॅर्नल स्तपो ग्स क्लब या सींस्तथेन ेमागणी पत्रातील रकमेवर हरकत 
घेतली असनू, ्याअनरु्ींगाने बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने आयोजजत केलेल्या 
सनुावणीत, नॅर्नल स्तपो ग्स क्लबने मागणीपत्रातील काही मदु्दयाींबाबत 
कायदेववर्यक हरकत घेतली असनू ्यावर ववधी वविागाच्या सल्ल्यानसुार 
अींनतमत: देय ठरणारी रक्कम हदनाींक ३१ माचग, २०२१ पयतं िरण्याची अींनतम 
मदुत नॅर्नल स्तपो ग्स क्लब या सींस्तथेस देण्यात येणार असनू, मक्तदेाराने देय 
रक्कम ववहहत मदुतीत न िरल्यास मक्तदेाराववरुध्द पढुील कायदेर्ीर कारवाई 
करण्यात येणार असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(४) मक्ता करारातील तरतदुीप्रमाणे क्रक्रडा कायगक्रमासाठी आवश्यकता नसताींना 
क्रक्रडा व्यनतररक्त कायगक्रम गणुवते्तनसुार व अधधमलू्य िरणेसापेक्ष आयकु्ताींच्या 
परवानगीने करण्याची मिुा आहे. 
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     माहे एवप्रल, २०१३ त े नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत सदर स्तपो ग्स 
क्लबमाफग त ३५८ कायगक्रमाींचे आयोजन करण्यात आल ेअसनू, ्यापकैी क्रक्रडा 
ववर्यक १० व क्रक्रडा व्यनतररक्त ३४८ कायगक्रमाींचे (एकूण कायगक्रमाींच्या ९७%) 
आयोजन करण्यात आल ेआहे.  
     सदर कायगक्रमाींपो्ी नॅर्नल स्तपो ग्स क्लब ऑफ इींडडयाला अींदाजे रु. ४.५८ 
को्ी इतके उ्पन्न भमळाल ेअसनू, ्यापकैी ३३% म्हणजेच रु. १.५२ को्ी 
इतकी रक्कम व रु. ३०.६४ लाख इतक्या १८% दींडा्मक व्याज अर्ा एकूण 
१.८३ को्ी इतक्या रकमचेा िरणा बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेस करण्यात आला 
आहे.       
(५) हे खरे आहे. 
(६) व (७) नॅर्नल स्तपो ग्स क्लब ऑफ इींडडयाने मक्ता करारातील अ्ीिींगाबाबत 
महानगरपाभलकेने मक्तदेारास बजावलेल्या ब्रीच नो्ीसच्या अनरु्ींगाने हदनाींक 
०३.०२.२०१८ रोजी उपायकु्त (सधुार) याींच्या अधक्षतखेालील बठैकीमध्ये पढुील 
कारवाईची रुपरेर्ा ननजश्चत करण्यात आली होती. ् यानसुार अनधधकृत बाींधकाम े
व वापरातील बदल याववरोधात कारवाई हाती घेण्यात आली आहे.  
      ्यानसुार नॅर्नल स्तपो ग्स क्लब ऑफ इींडडयाने केलेल्या अनधधकृत 
बाींधकामाींना मुींबई महानगरपाभलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये 
ननषकासनाची नो्ीस व वापरातील बदल याकररता महाराषर प्रादेभर्क व 
नगररचना अधधननयम १९६६ च्या कलम ५३(१) अन्वये नो्ीस बजावण्यात 
आली होती.  
       सदर नो्ीर्ीस अनसुरुन अींनतम ननषकासन आदेर्ाववरुध्द सदर 
क्लबने महाराषर प्रादेभर्क व नगररचना अधधननयम १९६६ च्या कलम ४७ 
अन्वये अपील दाखल केल ेअसनू, सदर अपील ननकाली काढण्याचे सींकल्पीत 
आहे. 
       सद्य:जस्तथतीत मागील ११ महहन्याींपासनू नॅर्नल स्तपो ग्स क्लब ऑफ 
इींडडया येथे कोववड से्ं र उिारण्यात आल ेआहे.  
 

----------------- 
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विमानतळ प्राधधिरणाच्या अांतगचत फनल झोनमध्ये  
असलेल्या इमारतीांच्या पुनविचिासाबाबत 

  

(५८) *  २११८८   श्री.सांजय पोतनीस (िभलना), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आभशर् शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच) : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ववमानतळ पररसरातील इमारती या ५० वर्ागहून अधधक 
काळापासनू अजस्तत्वात असनू अनेक इमारतीींची दरूवस्तथा झाली असनू काही 
इमारती मोडकळीस आल्या असल्याच ेननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववमानतळ प्राधधकरणाच्या अींतगगत फनल झोनमध्ये असलेल्या 
इमारतीींच्या उींचीवर ननबगध घातल्यामळेु इमारतीींचा ववकास प्रलींबबत असनू अनेक 
इमारती अनतधोकादायक झाल्या असनू रहहवासी जीव मठुीत घेऊन तथेे राहत 
असल्याचेही ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील इमारती दोन त ेतीन मजल्याींच्या असनू उींचीची मयागदा 
असल्याने या इमारतीींना लाग ूकरण्यात आलेल्या च्ई क्षेत्रफळात या इमारतीींचा 
पनुववगकास र्क्य नसल्याचहेी ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर एअरपो ग् रनव ेफनेलमध्ये येणा-या इमारतीींना पनुववगकास 
करताना अनतररक्त एफएसआय व ् ीडीआरचा लाि भमळण्यासाठी प्रारूप ववकास 
ननयींत्रण ननयमावली सन २०३४ मध्ये र्ासन ववर्रे् तरतदू करणार असल्याचेही 
ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार 
रहहवार्ाींच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने व इमारतीींच्या ववकासाबाबत र्ासनाने कोणत े
धोरण अवलींबबलेले आहे , तसेच महानगरपाभलकेने इमारतीींच्या पनुववगकासाबाबत 
नगर ववकास वविागास पाठववलेल्या प्रस्ततावावर अींनतम ननणगय घेण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे आहे. 
    बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने पावसाळ्यापवुी केलेल्या सवेक्षणानसुार 
ववमानतळालगतच्या पररसरामध्ये अ्यींत धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या 
एकूण ४४३ इमारती असल्याचे आढळून आल े असनू मुींबई ववमानतळावर 
उतरणाऱ्या व उड्डान करणाऱ्या ववमानाच्या फनेल झोनमध्ये एकूण १७७ 
इमारती अनतधोकादायक आहेत. 
(२)  हे अींर्त: खरे आहे.     
(३), (४), (५) व (६) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेची ववकास ननयींत्रण व प्रो्साहन 
ननयमावली -२०३४ र्ासनाने हद.८/०५/२०१८ रोजी मींजरू केली आहे. ्यामध्ये 
ववननयम ४५(ब) समाववष् असनू ्यानसुार ववमानतळ पररसरातील उींचीच्या 
ननबधंामळेु जर ववननयम ३०(अ)े(३)(सी) नसुार मळु च्ई ननदेर्ाींक अनपुयोजीत 
असल्यास ्याबाबतचा ह्.डी.आर. देण्याची तरतदू करण्यात आली आहे. तथापी 
ववननयम ३०(अे)(३)(सी) ची तरतदू र्ासनाने मींजूरीमधनू प्रलींबबत ठेवली आहे. 
ववमानतळ फनेल झोनमधील इमारतीींचे पनुववगकासाकरीता येणाऱ्या अडचणीच े
ननवारण करणे बाबत स्तथाननक लोकप्रनतनीधी तसेच नागरीक याींच ेववववध पत्र े
प्राप्त झाली आहेत. ्यानसुार फनेल झोन क्षते्राच े पनुववगकासाच े अनरु्ींगाने 
महानगरपाभलकेने एक सभमती स्तथापन केली. या सभमतीने आपला अहवाल 
र्ासनास सादर केला असनू ्यावर सींचालक, नगररचना, महाराषर राज्य, पणेु 
याींचे अभिप्राय घेण्यात आल े असनू प्रस्ततावावर र्ासन नगर वविागाकडून 
पढुील  कायगवाही करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
  
र्नाधगरी, रायगड ि भसांधदुगुच जजल््यातून जाणा-या सागरी महामागाचच्या 

प्रारूप आराखड्यास िें द्र शासनाची मांजुरी भमळणेबाबत 
  

(५९) *  २४२२३   श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) र्नाधगरी, रायगड व भसींधुदगुग जजल््यातनू जाणा-या समुारे ५७० क्रक.मी. 
लाींबीच्या सागरी महामागागचे पेव्हड र्ोल्डरसह उन्नतीकरण करण्याकररता 
प्र्यक्ष तसेच ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे सवेक्षण करण्यात येवनू या कामाचा प्रारूप 
आराखडा माहे माचग, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान कें द्र र्ासनाकड ेमींजुरीसाठी 
सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रारूप आराखड्याला कें द्र र्ासनाकडून मींजुरी भमळाली आहे 
काय, मींजुरी भमळाली असल्यास या कामाची सद्य:जस्तथती काय आहे, 
(३) असल्यास, प्रारूप आराखड्याला अद्याप मींजुरी भमळाली नसल्यास राज्य 
र्ासनाकडून याबाबत कोणत ेप्रय्न करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रारूप आराखड्यास अद्यापपावेतो कें द्र र्ासनाकडून मींजुरी प्राप्त 
झालेली नाही. 
(३) महाराषर र्ासन, सावगजननक बाींधकाम वविाग, मींत्रालय, मुींबई पत्र क्र. 
खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.२६६/रस्तत-े८ हदनाींक ३०.०९.२०२० अन्वये सदर सागरी 
महामागागचे काम महाराषर राज्य रस्तत े ववकास महामींडळास हस्तताींतरीत 
करण्याबाबत मान्यता देण्यात आललेी आहे. या सागरी महामागागच े
दपुदरीकरण/चौपदरीकरण पवे्हड र्ोल्डरसह उन्नतीकरण करण्यासाठी सदरील 
प्रकल्प महाराषर राज्य रस्तत ेववकास महामींडळामाफग त “अींर्दान ठेव” त्वावर 
हाती घेण्यासाठी हद.१४.०१.२०२१ रोजी झालेल्या  मींत्रीमींडळाच्या पायाितू 
ववकास सभमतीच्या बठैकीत मान्यतसे्ततव प्रस्तताव सादर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िडाळा (मुांबई) येथील भारिाहि तळािर बाांधण्यात आलेल्या गाळयाांच्या 

िाटपात/हस्तताांतरणात झालेली अननयभमतता 
  

(६०) *  २०५३३   श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई र्हरातील वडाळा िारवाहक तळ ्प्पा क्र. १ येथ े बॉम्ब े गडु्स 
रान्सपो ग् असोभसएर्न (बीजी्ीए) महासींघ याींना वा्प करण्यात आलले्या 
िखूींडावर बाींधण्यात आलेल्या इमारतीमधील गाळे वा्प/हस्तताींतरणात मोठ्या 
प्रमाणात आधथगक अननयमतता झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
्या दरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत सोसायट्याींनी प्राधधकरणाची पवूग परवानगी न घेता व 
हस्तताींतरण र्लु्क न िरता गाळे हस्तताींतरीत केलेले आहेत, अर्ा प्रकारच े
हस्तताींतरण हे अनोंदणीकृत दस्तताींच्या आधारे आवश्यक त ेमदु्राींक र्लु्क न िरता 
झाल ेअसल्याचे ननषपन्न झाल ेअसल्यामळेु र्ासनाचा करोडो रुपयाींचा महसलु 
बडुाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत प्राधधकरणाकड े असींख्य तक्रारी प्राप्त 
झाल्यामळेु प्राधधकरणामाफग त अपर जजल्हाधधकारी-२ (मेरो) श्री श्रीधर डुबे-पा्ील 
याींच्यामाफग त चौकर्ी करण्यात आली होती व सदर चौकर्ीचा अहवाल हदनाींक 
१० ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा ्या समुारास मा. आयकु्त, एमएमआरडीए याींना 
सादर करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहवालानसुार मा. आयकु्त याींनी वडाळा िारवाहक तळावर 
गाळे वा्प/हस्तताींतरणात मोठ्या प्रमाणात अननयभमतता झाली असनू, पोलीस 
वविाग, मदु्राींक र्लु्क कायागलय, मदु्राींक र्लु्क अींमलबजावणी कक्ष याींच्यासोबत 
सदर प्रकरणाबाबत पाठपरुावा करण्याचे ननदेर् हदल ेहोत,े ्यानसुार पोलीस 
वविाग, मदु्राींक र्लु्क कायागलय व मदु्राींक र्लु्क अींमलबजावणी कक्ष याींनीही 
सदर प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, बॉम्ब ेगडु्स रान्सपो ग् असोभसएर्न (बीजी्ीए) महासींघ याींना 
दोन वेळा नो्ीस देवनूही सदर नो्ीसीवर प्राधधकरणामाफग त कुठल्याही प्रकारची 
कायगवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सदर प्रकरणी मा. मखु्यमींत्री, नगरववकास मींत्री, आयकु्त 
एमएमआरडीए याींना स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींनी स्तवयींस्तपष् ननवेदन हदलले े
आहे, ्यानसुार उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती 
दोर्ी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  



92 

श्री. एिनाथ भशांदे : (१), (२) व (३) • वडाळा िारवाहक तळ येथ ेबॉम्ब ेगडुस ्
रान्सपो ग् असोभसएर्न (बीजी्ीए) याींना प्राधधकरणाच्या ठराव क्र.५०३ अन्वये 
िखूींड क्र.ए-२, बी-३, बी-४, के-१, के-२, जी-१, एफ-१, व ठराव ५४९ अन्वये के-३, 
िखूींड क्र. बी-६, बी-७, बी-८, ए-३. ्या िखूींडाींचे वा्प करण्यात आल.े याबाबत 
्याींचेर्ी हद.०७.०९.१९९५ रोजी १८ वर्ागकरीता िाडपे््ा करार करण्यात आला व 
हद.२५.०३.१९९६ रोजी या िखूींडाींचा ताबा देण्यात आला. 
•  महाराषर रक ्ेम्पो ्ँकर बस वाहतकु महासींघ याींना ठराव क्र. ५०२ अन्वये 
सी-१, सी-२, डी-१, इ-१, ् या िखूींडाींचे वा्प करण्यात आल.े  याबाबत ् याींचेर्ी 
हद.१९.०२.१९९७ रोजी १८ वर्ागकरीता िाडपेट््ा करार करण्यात आला व 
हद.१९.०२.१९९७ रोजी या िखूींडाींचा ताबा देण्यात आला.  तसेच, ठराव क्र.५४९ 
अन्वये एच-१, जे-१, जे-२, के-४ हे िखूींडाींचे वा्प करण्यात आल ेआहेत. 
याबाबत ् याींचेर्ी हद.२७.०३.१९९७ रोजी १६ वर्ागकरीता िाडपेट््ा करार करण्यात 
आला व ्याच हदवर्ी सदर िखूींडाींचा ताबा देण्यात आला. 
•  तसेच, मुींबई पणेु मो्ार मालक श्रमजीवन वप्रमायससे सहकारी सींस्तथा याींना 
ठराव क्र. ५४९ अन्वये बी-५ या िखूींडाचे वा्प करण्यात आले आहे.  याबाबत 
्याींचेर्ी हद.१७.०१.२००७ रोजी २० वर्ागकरीता िाडपे््ा करार करण्यात आला व 
हद.२३.०१.२००७ रोजी या िखूींडाचा ताबा देण्यात आला. 
•  िाडपेट््ा करारानसुार बीजी्ीए, महासींघ व मुींबई पणेु मो्ार मालक 
श्रमजीवन वप्रमायसेस सहकारी सींस्तथा याींनी ्याींच्या अधधनस्तत सदस्तयाींच्या 
सोसायट्या तयार करुन ्याींना हे िखूींड देणे अपेक्षक्षत होत.े  
•  सदर प्रकरणी प्राधधकरणास गाळे वा्पात अननयभमतता झाल्याच्या तक्रारी 
प्राप्त झाल्यानींतर प्राधधकरणाने श्री.श्रीधुर डुबे, अपर जजल्हाधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली एक सदस्तय सभमती नेमली होती.  सदर सभमतीने हदनाींक 
१०.१०.२०१७ रोजी आपला चौकर्ी अहवाल सादर केला आहे. ्यानसुार सदर 
प्रकरणी खालील त्रु् ी ननदर्गनास आल्या आहेत. 
१. ज्या उद्देर्ाने हया योजनेची सरुुवात केली तो उद्देर् सफल झाला नाही.   
२. योजनेचे कायागन्वयन अयोग्यररतीने करण्यात आल.े 
३.मालवाहतकु सींघ्नाींनी ्याींच्या सदस्तय सोसाय्ीच्या कामकाजाकड े दलुगक्ष 
केल.े    
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४. तक्रारदाराींच्या तक्रारी ् याींच्या वयैजक्तक कारणास्ततव व सींस्तथेच्या अननयभमत 
कामकाजाबाबत केलेल्या हदसतात. 
       चौकर्ी अधधकारी याींनी वरील बाबीींचा ववचार करुन वडाळा िारवाहक 
तळ ् प्पा क्र.१ चे कायागन्वयनात व गाळेवा्पात अननयभमतता झाली अस ेनमदू 
केल ेआहे. 
(४) सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सींयकु्त ननबींधक, सहकारी सींस्तथा, मुींबई; 
सधचव (सहकार) कृर्ी व सहकार वविाग; अनतररक्त मखु्य सधचव (सहकार) 
सहकार, पणन व वस्तत्रोद्योग वविाग: मुींद्राक जजल्हाधधकारी, मुींद्राक 
जजल्हाधधकारी (अींमलबजावणी कक्ष-२) मुींबई तसेच मुींद्राक जजल्हाधधकारी 
ननयींत्रक, मुींबई याींचे कायागलय याींना ववर्याींकीत प्रकरणी पत्रव्यवहार करून 
वस्ततजुस्तथती अवगत करण्यात आली आहे व याबाबत सखोल चौकर्ी करण्याची 
ववनींती केली आहे. याबाबत अद्याप सींबींधधताींकडून अहवाल प्राप्त झाला नाही. 
(५), (६) व (७) प्राधधकरणामाफग त या अननयभमततबेाबत बॉम्ब ेगडुस ्रान्सपो ग् 
असोभसएर्न (बीजी्ीए), महासींघ व मुींबई पणेु मो्ार मालक श्रमजीवन 
वप्रमायसेस सहकारी सींस्तथा याींना ०३.०७.२०१८ व १६.०९.२०२० रोजी नो्ीस 
बजावण्यात आली आहे. सदर नो्ीसीच्या अनरु्ींगाने, बॉम्बे गडुस ्रान्सपो ग् 
असोभसएर्न (बीजी्ीए) याींचेकडून अजतागयात ९८ प्रकरणी व मुींबई पणेु मो्ार 
मालक श्रमजीवन वप्रमायससे सहकारी सींस्तथा याींचेकडून १० प्रकरणी ववना 
परवाना हस्तताींतरण ननयभमत करण्यासाठी प्रक्रक्रयार्लु्कासह अजग प्राप्त झाल े
आहेत.  सदर अजाचंी छाननी करुन िाडपेट््ा करारातील अ् क्र.३ (के) मधील 
तरतदुीनसुार प्राधधकरणामाफग त कायगवाही करण्यात येत आहे. 
 

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

डोंबबिली (जज.ठाणे) शहरातील गरीबाचा पाडा येथे आरक्षक्षत भूखांडािर 
अनधधिृतपणे इमारतीच ेबाांधिाम होत असल्याबाबत 

  

(६१) *  २५५३८   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आभशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (भशडी), श्री.सभुार् देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमन्य ुपिार (औसा) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) डोंबबवली (जज.ठाणे) र्हरातील गरीबाचा पाडा येथील अनमोल नगरीच्या 
प्रवेर्द्वाराजवळ कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलकेच्या प्राथभमक र्ाळेसाठी 
आरक्षक्षत असलेल्या िखूींडावर अनधधकृतपणे सात मजल्याींच्या इमारतीचे काम 
सरुु आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर िखूींड महानगरपाभलकेच्या मालकीचा असनू सदर िखूींडावर 
महानगरपाभलकेने ४ लाख ५० हजार रुपयाींचा खचग केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलका क्षेत्रात महानगरपाभलकेच्या 
िखूींडाींवर अनधधकृत बाींधकाम होत असल्याच्या १५ पेक्षा अधधक तक्रारी 
महानगरपाभलका प्रर्ासनाकड ेप्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, वरील िखूींडासह तक्रारी असलेल्या अन्य िखूींडाींवरील अनधधकृत 
बाींधकाम ेननषकाभसत करण्याबाबत कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) सदर िखूींडावर अनधधकृतपणे बाींधकाम सरुू असल्याचे 
ननदगर्नास आल ेआहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) • सदर जागेवर सरुू असलेल्या अनधधकृत आर.सी.सी. बाींधकामाबाबत 
प्राप्त तक्रारीस अनसुरून महानगरपाभलकेच्या ७/ह प्रिागक्षेत्र कायालगयामाफग त 
हद.१६.०२.२०२१ रोजी ननषकासनाची कायगवाही करण्यात आली आहे. 
• सन २०१५ त े ३१ डडसेंबर, २०२० अखेरपयतं कल्याण - डोंबबवली 
महानगरपाभलकेच्या १० प्रिागक्षेत्र कायागलयामाफग त १०४५० अनधधकृत बाींधकाम े
ननषकाभसत केली आहेत, तर ४१३ अनधधकृत बाींधकामधारकाींववरूध्द महाराषर 
महानगरपाभलका अधधननयम १९४९ व महाराषर प्रादेभर्क नगररचना अधधननयम 
१९६६ अींतगगत गनु्हे दाखल केलेले आहेत.  
• कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलकेच्या प्रिागक्षते्र कायागलयामाफग त अनधधकृत 
बाींधकामाींववरूध्द ववहीत केलेल्या कायगप्रणालीनसुार (S.O.P.) ननरींतर कायगवाही 
करण्यात येत,असल्याच ेकल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील भशिदास चापशी मागच येथील थॉिर मेन्शन पट्टा पुनविचिास 

प्रिल्पात नागरीिाांची झालेली फसिणुि 
 

  

(६२) *  २३३३५   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) : सन्माननीय गहृननमाचण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील भर्वदास चापर्ी मागग येथील थॉवर मेन्र्न पट््ा वविागातील 
थॉवर मेन्र्न नीं.२, ३, ४ व र्खेिाई बबजल्डींग, सक्रकना, प्रगती आहद सात जुन्या 
उपकरप्राप्त इमारतीींमधील ३५० कु्ुींबाींना म्हाडा व महानगरपाभलका याींचे 
उपजस्तथतीत पनुववगकास योजनेची माहहती न देता हद नेस्त् जैन कीं पनीच्या 
ववकासकाने चाळीची मालमत्ता बँकेत गहाण ठेऊन प्रकल्प राबववण्याबाबत 
हदर्ािलू करणारी माहहती करारपत्राद्वारे देऊन व िाडकेरुींची फसवणकू करुन 
सींमती पत्रावर ्वरीत स्तवाक्षरी घेऊन पनुववगकासाचा प्रस्तताव परवानगीसाठी माहे 
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ् या दरम्यान म्हाडास सादर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सात इमारतीींमध्ये थॉवर मेन्र्न नीं.२ पवन सहकारी 
गहृननमागण सींस्तथेने (ननयोजजत) म्हाडा कायदा कलम १०३-ब अन्वये सादर 
केलले्या प्रस्ततावास र्ासनाने मान्यता हदली असल्याने सदर प्रकरणी ववकासकाने 
सवुप्रम को्ागतनू मान्यता न घेता उक्त पनुववगकास प्रकल्पास म्हाडाच्या काही 
अधधकाऱ्याींसोबत आधथगक सींगनमत करुन मान्यता घेण्याची कायगवाही करीत 
असल्याचे ननदर्गनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पनुववगकास प्रकल्पाची र्ासनाने उच्च स्ततरावरून चौकर्ी 
केली आहे काय, चौकर्ीच े ननषकर्ग काय आहेत व ्यानसुार सींबींधीत दोर्ी 
ववकासकावर कारवाई करण्याबाबत तसेच म्हाडा कायद्यातील तरतदुी आणण 
मा.सवोच्च न्यायालयाची परवानगी ववचारात घेता कायदेर्ीर व योग्य कायगवाही 
करुन प्रकल्प राबववण्याबाबत  र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     भर्वदास चापसी मागग येथील इमारत क्र.११४-११६, थॉवर मेन्र्न न.३ व 
इमारत क्र.१०८-११२, थॉवर मेन्र्न नीं.४ या जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीींचा 
ववकास ननयींत्रण ननयमावली  ३३ (७) अींतगगत पनुववगकास करण्याबाबतचा 
प्रस्तताव मुींबई इमारत दरुुस्तती व पनुरगचना मींडळास प्राप्त झाला आहे. 
     इमारत क्र.१२६-१३२, थॉवर मेन्र्न नीं.२, इमारत क्र.१२०-१२४, र्खेिाई 
बबजल्डींग, इमारत क्र.१८०-१८८, सकीना या जुन्या उपकरप्राप्त इमारती व प्रगती 
ही पनुरगधचत इमारत याींच्या पनुववगकासाचा प्रस्तताव मुींबई इमारत दरुुस्तती व 
पनुरगचना मींडळास प्राप्त झालेला नाही. 
(२) इमारत क्र.१२६-१३२, थॉवर मेन्र्न नीं.२ या इमारतीतील रहहवार्ाींनी १०३ 
(ब) अन्वये सादर केलले्या प्रस्ततावाच्या अनरु्ींगाने िसूींपादनाबाबत प्राथभमक 
कायगवाही करणेबाबत र्ासनाने मान्यता हदलेली आहे. 
   तथावप, इमारत क्र.१२६-१३२, थॉवर मेन्र्न नीं.२ या इमारतीचा पनुववगकास 
प्रस्तताव मुींबई इमारत दरुुस्तती व पनुरगचना मींडळास प्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुलढाणा जजल््यातील शगेाि ते पांढरपूर या पालखी  
मागाचिरील रस्त्याच ेबाांधिामाबाबत 

  

(६३) *  २४३३७   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच) :  सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल््यातील र्गेाव त ेपींढरपरू या ६५ क्रकमी पालखी मागागवरील 
रस्त्याचे बाींधकाम एच.ए.एम (हॅम) अींतगगत करण्यात येत असनू कामाचा 
कायागरींि आदेर् हदनाींक ५ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा ्या समुारास कीं त्रा्दारास 
देण्यात आला असनू उक्त काम पणूग करण्याचा कालावधी हदनाींक ४ फेब्रवुारी, 
२०२१ रोजीपयतं होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींपणुग कामापकैी माहे ऑक््ोबर, २०२० अखेर पयतं केवळ समुारे 
३० ्क्केच काम करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम कीं त्रा्दाराकडून ननयोजजत वेळेत व 
गणुवत्तापवूगक करून घेण्याकरीता करारनाम्यातील अ्ी-र्ती नसुार अधधक्षक 
अभियींता सावगजननक बाींधकाम वविाग,अकोला याींचेमाफग त कीं त्रा्दारावर प्रनतहदन 
दराप्रमाणे दींडा्मक नकुसान िरपाई ची क्रकती रक्कम आकारण्यात आली आहे 
व क्रकती वसलू करण्यात आली आहे, 
(४) तसेच, याबाबत चौकर्ी करून सदर काम कालमयागदेत पणूग करण्याकररता 
र्ासनाने  कोणती कायगवाही केली आहे व कामाची सद्य:जस्तथती काय आहे 
तसेच काम कें व्हापयतं पणुग होणे अपेक्षक्षत आहे, 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) होय. 
(३) करारनाम्यातील अ् क्र १२.३.१ नसुार रुपये १,८५,५००/- प्रनतहदनाप्रमाणे 
रुपये १,८५,५०,०००/- दींडा्मक नकुसान िरपाई आकारण्यात आली आहे. 
(४) सद्य:जस्तथतीत काम प्रगतीपथावर असनू हदनाींक ३१/०८/२०२१ पयतं पणुग 
करण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
  
जोगेश्िरी पूिच (मुांबई) पूनम नगर येथे पांतप्रधान घरिुल प्रिल्पाांतगचत 

उभारण्यात आलेला पुनविचिास प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(६४) *  २३७८५   श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच) : सन्माननीय गहृननमाचण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जोगेश्वरी पवूग (मुींबई) पनूम नगर येथील म्हाडाच्या जागेत पींतप्रधान घरकुल 
प्रकल्पा अींतगगत उिारण्यात आलेल्या एकुण १७ इमारती अ्यींत धोकादायक 
झाल्या असनू सदरहू इमारतीींच्या पनुववगकासाकरीता ववकासकाची ननयकु्ती करून 
१२ वर्ागचा कालावधी उल्ूनही अद्यापपयतं या इमारतीींचा पनुववगकास प्रकल्प 
रखडलेला आहे, हे खरे आहे काय. 
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(२) असल्यास, सदरहू पनुववगकासाकरीता ववकासकास आवश्यक असलेले 
देकारपत्र देऊनही ववकासकाने म्हाडा व बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेकड ेिरावयाचा 
र्लु्काचा िरणा केलेला नसल्याने या पनुववगकासाकरीता आवश्यक पढुील 
परवानग्या अद्याप प्राप्त झालेल्या नसनू सदरहू पनुववगकास प्रकल्प  रखडलेले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पनुववगकास प्रकल्प पणूग होण्याबाबत स्तथाननक 
लोकप्रनतननधधनी मा. मखु्यमींत्री महोदयाींना हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा 
्या समुारास तसेच मखु्य कायगकारी अधधकारी, म्हाडा याींना हदनाींक १७ जुल,ै 
२०२० रोजी वा ् या समुारास ननवेदनपत्र सादर  केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल्यास, सदरहू पनुववगकास प्रकल्पास ववकासकाकडून होत असलेला ववलींब 
तसेच या इमारतीींची झाललेी  दरुवस्तथा  यामळेु इमारतीींमधील रहीवार्ाींच्या 
जीवीतास असलेला धोका लक्षात घेता या रहीवार्ाींचे तातडीने सरुक्षक्षत हठकाणी 
पनुवगसन करण्याबाबत तसेच सदरहू ववकासकाकडून हा पनुववगकास प्रकल्प काढून 
घेऊन म्हाडाच्या माध्यमातनू सदरहू इमारतीींचा पनुववगकास करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे  व तद्नसुार सदरहू इमारतीींचा पनुववगकास 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड : (१) त े(५) पी.एम.जी.पी.कॉलनी, पनुम नगर, जव्हलेज 
मजास, अींधेरी (पवूग), मुींबई उपनगर येथील म्हाडाच्या एकूण १७ इमारतीींचा 
पनुववगकास करण्याकरीता मे.श्रीपती ररयल व्हेंचसग एल. एल.पी या ववकासकाची 
नेमणूक केली होती. सदरहू ववकासकाला उक्त इमारतीींचा पनुववगकास 
करण्याकरीता म्हाडाकडून हद.१३.११.२०१४, हद.०८.०७.२०१६ व हद.०५.०१.२०१८ 
रोजी असे तीन वेळा देकारपत्र ेदेण्यात आली. तसेच सदरहू ववकासकास र्ासन 
पत्र, हद.१५.२.२०२० अन्वये, काही अ्ीीं-र्तींवर DCPR-२०३४ मधील 
वव.नन.नन.३३(५) नसुार ४.०० च्ई क्षते्र ननदेर्ाींक देखील मींजूर करण्यात आला. 

तथावप, सदरहू हद.१५.२.२०२० रोजीच्या पत्रातील अ्ीीं-र्तींच े पालन 
उक्त ववकासकाने केल े नाही. ववर्रे्त: ववकासक हा सहकार, पणन, व 
वस्तत्रोद्योग वविागाच्या हद.४.७.२०१९ च्या र्ासन ननणगयानसुार पनुववगकास 
प्रकल्पाच्या एकूण क्रकींमतीच्या २०% इतकी बँक गॅरन््ी देण्यास तयार नाही. 
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रहहवार्ाींचे हहत अबाधधत राखण्याच्या दृष्ीन े बँक गँरीं्ीची उपाययोजना 
मह्वाची आहे, अस े मत म्हाडाने र्ासनास सादर केलेल्या ्याींच्या 
हद.१७.७.२०२० रोजीच्या अहवालामध्ये नमदू केल ेआहे. 

प्रस्तततु प्रकल्पाचा पनुववगकास रखडलेला असल्याने आणण सदरहू 
ववकासक बँक गॅरीं्ी देण्यासही तयार नाही. तर सनदी लेखापाल तसेच ववत्त 
ननयींत्रक, महाराषर गहृननमागण व क्षेत्र ववकास प्राधधकरण याींच्या अहवालानसुार, 
सदरहू ववकासकाची योजना राबववण्यासाठी फीं ड कॅपॅभस्ी एलएलपी ची कागदपत्र े
हदसनू येत नाहीत. यावरुन ववकासकाची आधथगकजस्तथती व्यवजस्तथत नसल्याचे 
स्तपष् होत.े 

सबब, म्हाडाने प्रचभलत ननयमातील तरतदुीनसुार मे. श्रीपती ररयल 
व्हेंचसग एल.एल.पी. या ववकासकाची नेमणकू रद्द करुन, सदरहू प्रकल्पाचा 
पनुववगकास म्हाडाने स्तवत: करावा क्रकीं वा म्हाडामाफग त अन्य ववकासकाची नेमणूक 
करुन सदरहू पनुववगकासाचा प्रकल्प तातडीने पणूग करावा, अर्ा सचूना र्ासनपत्र, 
हद.१५.१२.२०२० अन्वये देण्यात आलले्या आहेत. तसेच सदरहू र्ासन पत्राच्या 
अनरु्ींगाने म्हाडाने ्याींच्या हद.२८.०१.२०२१ च्या पत्रान्वये सींबधधत सींस्तथा व 
ववकासकास कळववले आहे. 

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

नगर-मनमाड रस्त्याची झालेली दरुिस्तथा 
  

(६५) *  २५१९३   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (भशडी) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नगर-मनमाड या रस्त्याची दरुवस्तथा झाली असनू सींबींधीत वविागाने या 
दरुवस्तथकेड ेजाणीपवूगक दलुगक्ष केल्यामळेु अपघाताचे प्रमाण व ्यात होणारी 
जजवीतहानी यामध्ये वाढ झाली असनू याप्रकरणी लक्ष वेधण्यासाठी तथेील 
लोकप्रनतननधीींनी आींदोलनाचा इर्ारा हदल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी तथेील लोकप्रनतननधीींनी मा.सावगजननक बाींधकाम मींत्री 
याींना या रस्त्याच्या दरुवस्तथचेे व फो्ो व जव्हडडओ सीडी पाठवलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,चौकर्ीचे ननषकर्ग 
काय आहेत व तद्नसुार नगर-मनमाड रस्त्याच्या दरुुस्ततीचे काम करण्यासाठी 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) सन २०२० च्या पावसाळ्यातील अनतवजृष्मळेु 
प्रश्नाधीन रस्तता क्षनतग्रस्तत झाला होता. तथावप, क्षनतग्रस्तत रस्त ्यामळेू अपघाताचे 
प्रमाण व जीवीतहानी मध्ये वाढ झाल्याची बाब ननदर्गनास आलेली नाही.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अहमदनगर त ेसावळीववहीर फा्ा (NH-१६०, ७५ क्रक.मी.) या लाींबीमध्ये 
रस्तता सधुारणाकामी रु. ४३०.११ को्ीीं इतक्या रकमेच्या कामाची ननववदा 
NHAI, अहमदनगर याींचेमाफग त हदनाींक १२.०१.२०२१ रोजी प्रभसध्द करण्यात 
आली आहे.  तसेच सावळीववहीर फा्ा त ेकोपरगाव (NH-७५२-जी, १०.५०० 
क्रक.मी.) या लाींबीच्या नतुनीकरण कामी रु. २१.०० को्ी कामाची ननववदा हदनाींक 
१०.१२.२०२० रोजी राषरीय महामागग वविाग, नाभर्क याींचमेाफग त काढण्यात आली 
आहे. कोपरगाव-कोल्हार या लाींबीत ववर्रे् दरुुस्तती कायगक्रमाींतगगत रु.१०.७९ को्ी 
इतक्या रकमेच्या कामाची ननववदा प्रक्रक्रया पणूग करुन काम हाती घेण्याच े
ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
औरांगाबाद (जज.औरांगाबाद) शहरातील धचखलठाणा विमानतळ ते महािीर 

चौि रस्त्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 
  

(६६) *  २४०९०   श्री.प्रदीप जैस्त िाल (औरांगाबाद मध्य) : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद (जज.औरींगाबाद) र्हरातील धचखलठाणा ववमानतळ त ेमहावीर 
चौक रस्त्याच ेकाम माहे सप् े्ंबर,२०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ९ को्ी रुपये 
खचग करून करण्यात आल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम दोन वर्ांपवूी केल े असतानाही सदर 
रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड ेपडल ेअसनू, रस्त्याचे काम ननकृष् दजागचे 
झाल ेअसल्याचे ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औरींगाबाद र्हराची लाईफ लाईन म्हणनू ओळखल्या जाणाऱ्या 
जालना रस्त्याचा एक िाग महावीर चौक त ेनगरनाका रस्तता अ्यींत मह्वाचा 
असनू सदर रस्त्यावर अनेक खड्ड ेपडल ेआहेत ्यामुळे वाहनचालकाींना त्रास 
सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार 
सींबींधधत प्रकरणी दोर्ी असणाऱ्या अधधकारी व ठेकेदाराींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येणार आहे, तसेच धचखलठाणा ववमानतळ त ेमहावीर चौक व 
महावीर चौक त ेनगरनाका रस्तता दरुुस्तत करण्याबाबत कोणती कायगवाही करणार 
वा कररत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) औरींगाबाद र्हरातील रा.म.क्र. ७५३ अ वरील 
धचखलठाणा ववमानतळ त े महावीर चौक दरम्यान रु.७.९५ को्ी इतक्या 
रक्कमेच े नतुनीकरणाच े काम रा.म., सा.बाीं. वविागामाफग त सन २०१८-१९ 
मध्ये करण्यात आल ेआहे. 
(२)  सन २०१८-१९ मध्ये धचखलठाणा ववमानतळ त ेमहावीर चौक दरम्यान 
करण्यात आलले्या कामाचा दोर् दानय्व कालावधी (DLP) हद.११.०१.२०२० 
रोजी सींपषु्ात आला आहे. 

्यानींतर कें द्र र्ासनाच्या िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरणामाफग त 
सदर रस्त्यावरील खड्याींची दरुुस्तती करण्यात येवनू  सद्यजस्तथतीत सदर रस्तता 
वाहतकुीस सजुस्तथतीत ठेवण्यात आला आहे, अस ेप्रकल्प सींचालक, िारतीय 
राषरीय राजमागग प्राधधकरण, औरींगाबाद याींनी कळववल ेआहे. 
(३) कें द्र र्ासनाच्या िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरणामाफग त One time 
improvement अींतगगत महावीर चौक त ेनगरनाका दरम्यान देखिाल व दरुुस्तती 
करण्यात येवनू सद्यजस्तथतीत सदर रस्तता वाहतकुीस सजुस्तथतीत ठेवण्यात आला 
आहे, असे प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, औरींगाबाद 
याींनी कळववले आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

वपांपरी-धचांचिड (जज.पुणे) महानगरपाभलिेच्या भशक्षण विभागाच्या 
बालिाडीिररता साहह्याचा पुरिठा न िरता ठेिेदाराला 

 देयिे अदा िेल्याबाबत 
  

(६७) *  २४२०२   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वप ींपरी धचींचवड (जज.पणेु) महानगरपाभलकेतील भर्क्षण वविागाच्या र्ाळा बींद 
असतानाही कोरोनाच्या काळात मध्यवती िाींडार वविागाच्यावतीने बालवाडीच्या 
ववद्यार्थयांसाठी नीलकमल या प्रख्यात कीं पनीच्या एकूण पावणेदोन को्ी 
रुपयाींच्या ्ेबल-खुच्याग खरेदी करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ पहहल्या 
आठवड्यात ननदर्गनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना काळात बालवाडी बींद असल्याने सदर खरेदी केलेले 
साहह्य ताब्यात घेण्याबाबत महानगरपाभलका िींडार वविागाच्यावतीने भर्क्षण 
वविागाला पत्र देण्यात आल ेहोत ेव सदर साहह्य ताब्यात घेण्यास भर्क्षण 
वविागाच्यावतीने असमथगता दर्गवली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्र्यक्षात बालवाड्याींमध्ये साहह्य वा्प झाल े नसतानाही 
सींबींधधत ठेकेदाराचे देयक अदा करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महानगरपाभलकेच्यावतीने नेहरूनगर मधील गोदामात साहह्य 
ठेवले असल्याबाबतचे िाींडार अधधकारी याींनी साींधगतल े असता  सामाजजक 
सींस्तथेचे प्रनतननधी, नागररक व वतृ्तपत्र प्रनतननधीींच्या वतीने प्र्यक्षात सदर 
गोदामाची पाहणी केल्यावर नीलकमल या प्रख्यात कीं पनीच े क्रकीं वा इतर 
कोण्याही कीं पनीच े साहह्य नेहरूनगर येथील महानगरपाभलका िींडार 
वविागाच्या गोदामात आढळून आले नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा ्या दरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, कोरोना काळात फक्त कोरोना सींदिागत आरोग्य व वदै्यकीय 
साहह्य खरेदी करण्याचे र्ासकीय आदेर् असतानाही व लॉकडाउनच्या काळात 
राज्यात सवगत्र सवग बालवाडी त े पदवीधर पयतं सवग र्कै्षणणक सींस्तथा बींद 
असतानाही बालवाडीसाठी पावणे दोन को्ी रुपयाींच्या ्ेबल-खुच्याग साहह्याची 
खरेदी करण्यात आल्याने उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीनसुार  साहह्याचा परुवठा न करता देयक अदा करण्यात आलेल्या 
ठेकेदारावर व सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१), (२), व (३) • वप ींपरी-धच ींचवड महानगरपाभलकेच्या 
अख्यारीतील बालवाड्या व आींगणवाड्या कररता ्ेबल व खुची खरेदी 
करण्यासाठी ववहहत कायगपद्धतीनसुार अींदाजे २.३१ को्ी खचागची ननववदा हदनाींक 
०१/०८/२०१९ त ेहद.२१/०८/२०१९ या कालावधीत प्रभसद्ध करण्यात आली होती. 
•  तथावप, ननववदा कागदपत्राींमध्ये ताींबत्रक अडचण ननमागण झाल्याने सदर 
ननववदा रद्द करुन फेरननववदा हद.१८/०९/२०१९ त े हद.०३/१०/२०१९ या 
कालावधीत प्रभसद्ध केली होती. ननववदेचा ववत्तीय भलफाफा हद. ११/१२/२०१९ 
रोजी उघडण्यात येऊन लघतु्तम दर असणाऱ्या मे. ननलकमल भल. याींना रु. 
१,८६,००,०००/- या दरामध्ये जस्तवकृत करण्यात आल ेअसनू सदरच्या खचागस 
हद.२०/०२/२०२० रोजी स्तथायी सभमतीची मान्यता देण्यात आली. 
•  हद. २६/०५/२०२० अखेर मे. ननलकमल भल. याींनी सदर साहह्याचा परुवठा 
केला असनू हे साहह्य वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलकेच्या नेहरुनगर येथील 
गोडाऊन तसेच महानगरपाभलकेच्या िोसरी ववधानसिा कायागलयाच्या 
इमारतीमध्ये सरुक्षक्षत ठेवल े आहे, अस े वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलकेने 
कळववले आहे. 
•  प्राप्त साहह्याची ताींबत्रक तपासणी झाल्यानींतर सदर साहह्याचे देयक 
स्तथायी सभमती वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलकेच्या मान्यतनेे सदर सींस्तथेस अदा 
करण्यात आल ेहोत.े 
• वरील साहह्य ताब्यात घेण्याबाबत वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलका 
प्रर्ासनाने वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलका भर्क्षण वविागास हद. ०२/०६/२०२० 
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व हद. १८/०६/२०२० च्या पत्रान्वये कळववल ेअसता कोववड-१९ या सींसगगजन्य 
आजारामळेु व र्ाळा बींद असल्याने र्ाळा सरुु झाल्यानींतर साहह्य ताब्यात 
घेण्यात येईल अस ेकळववल ेआहे. 
(४) सदर बाब खरी नाही. अस ेवप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलकेने कळववल ेआहे. 
(५) • वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलकेच्या प्राथभमक भर्क्षण वविागाने 
केलेल्या  मागणीनसुार आवश्यक ्ेबल, खुच्याग याींच्या खरेदीकररता र्ासन 
खरेदी ननयमावलीमधील ववहहत कायगपद्धतीचे पालन करुन राज्य र्ासनाच्या 
महा े्ंडर या पो ग्लवर ई-ननववदा प्रभसद्ध करण्यात आली होती.  
•  सदर साहह्य ववहहत स्तपेभसक्रफकेर्ननसुार महानगरपाभलकेचे गोडाऊनमध्ये 
सरुक्षक्षत ठेवणेत आल ेअसनू र्ाळा सरुु झाल्यानींतर सदर साहह्य सींबींधधत 
वविागाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे.   
•  ्यामळेु ही खरेदी कोरोना काळात झाली व साहह्याचा परुवठा न करता    
मे. ननलकमल भल. याींना देयक अदा केल ेआहे हे वस्ततजुस्तथतीस धरुन नाही, अस े
वप ींपरी धचींचवड महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बहृन्मुांबई महानगरपाभलिा क्षे्ातील अनधधिृत बाांधिामे  
ननष्ट्िाभसत िरण्याबाबत 

  

(६८) *  २५५२३   श्री.र्नािर गटु्टे (गांगाखेड) : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या २४ वविागातील अनधधकृत बाींधकामावर 
लाईफ अॅन्ड लाई् या सींस्तथनेे सन २०१६ पासनू कारवाई करण्यासींदिागत सादर 
केलेल्या २७१६ तक्रारीींपकैी २१०७ अनधधकृत बाींधकामाींना नो्ीस देण्यात आली 
असनू ्यापकैी ११८० अनधधकृत बाींधकाम ेननषकाभसत करण्यात येवनू उवगररत 
अनधधकृत बाींधकामाींवर कारवाई करण्यासींदिागत कायदेर्ीर कारवाई सरुू 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे,   
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आरई्ीएमएस या सींगणक प्रणालीतील माहहतीनसुार बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलका क्षेत्रात सन २०१६ पासनू आढळून आलले्या २७८३१ अनधधकृत 
बाींधकामाींपकैी केवळ ७८३७ अनधधकृत बाींधकाम े ननषकाभसत करण्यात आली 
असनू उवगरीत अनधधकृत बाींधकामाींवर कारवाई करण्यासींदिागत कायदेर्ीर 
कारवाई सरुू असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदर्गनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी कायदेर्ीर कायगवाही पणूग करण्यास 
महानगरपाभलकेच्या अधधकारी व कमगचारी याींचेकडून जाणीवपवूगक ववलींब 
करण्यात येत असनू सदरहू अनधधकृत बाींधकामाींवर क्रकती कालावधीत 
ननषकासनाची कारवाई करण्यात येणार आहे तसेच या प्रकरणी कारवाईस होत 
असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, अनधधकृत बाींधकाम ननषकाभसत करण्यास हलगजीपणा केल्याचे 
आढळून आल्यास पदननदेभर्त अधधकाऱ्याींवर महाराषर प्रादेभर्क व नगररचना 
अधधननयम १९६६ मधील ५६ (अ) अनसुार कारवाई करण्याची तरतदू असताना 
अनधधकृत बाींधकामाींना जबाबदार असणाऱ्या दोर्ी अधधकारी व कमगचारी याींचेवर 
महानगरपाभलका सेवा व वतगणूक ननयमावली १९८९ नसुार महानगरपाभलकेतफे 
केवळ क्रकरकोळ कारवाई करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अनधधकृत बाींधकामाींना जबाबदार असणाऱ्या सींबींधधत दोर्ी 
अधधकारी व कमगचारी याींचेवर महाराषर प्रादेभर्क व नगररचना अधधननयम १९६६ 
मधील ५६ (अ) अनसुार कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलका क्षते्रातील अनधधकृत बाींधकामाींवरील कारवाईस 
खालील कारणाींमळेु ववलींब झाला आहे:-  
• माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये लोकसिा ननवडणुकीच्या अनरु्ींगाने बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेच्या वविाग कायागलयातील बराचसा अधधकारी वगग ननवडणकूपवूग 
कायागसाठी व्यस्तत असल्यामळेु सदरच्या काळात ननषकासन कारवाई प्रिावीपणे 
होऊ र्कली नाही. 
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• र्ासकीय, ननमर्ासकीय क्रकीं वा खाजगी जभमनीवरील अनधधकृत झोपड्या व 
अन्य बाींधकामे पावसाळ्यात न तोडण्याबाबत हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २००१ 
रोजीच्या र्ासन ननणगयानसुार, माहे जून २०१९ पासनू सरुु होणाऱ्या पावसाळ्यात 
ननषकासन कारवाई झाली नाही. 
• माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये ववधानसिा ननवडणुकीच्या अनरु्ींगाने बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेच्या वविाग कायागलयातील बराचसा अधधकारी वगग ननवडणकूपवूग 
कायागसाठी व्यस्तत असल्यामळेु सदरच्या काळात ननषकासन कारवाई प्रिावीपणे 
होऊ र्कली नाही. 
• सींपणूग जगात कोववड-१९ च्या प्रादिुागवामळेु माचग २०२० पासनू मा. उच्च 
न्यायालयाच्या समुो्ो रर् वप्ीर्न (एस्ी) क्रमाींक ९३४३२/२०२० मधील 
आदेर्ानसुार, कोरोना ववर्ाणचू्या पाश्वगिमूीवर हदनाींक ३१ जानेवारी, २०२१ पयतं 
बाींधकामाींवर ननषकासन कारवाई स्तथधगत केली होती. 

तथावप, हदनाींक ३१ जानेवारी, २०२१ नींतर बहृन्मुींबई महानगरपाभलका 
क्षेत्रातील अनधधकृत बाींधकामाींवर योग्य ती कारवाई सरुु असनू, न्यायालयीन 
कायगवाही सरुु असलेल्या प्रकरणाींमध्ये मा. न्यायालयाच्या आदेर्ानसुार कारवाई 
करण्यात येत असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने कळववले आहे.    
(४) व (५) अनधधकृत बाींधकाम ननषकाभसत प्रकरणी हलगजीपणा केल्याचे 
आढळून आल्यास पदननदेभर्त अधधकाऱ्याींवर महाराषर प्रादेभर्क व नगररचना 
अधधननयम १९६६ मधील ५६ (अ) अनसुार कारवाई करण्याची तरतदू आहे.  

सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफग त पदननदेभर्त 
अधधकाऱ्याींवर ५६(अ) नसुार कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. 
    तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपाभलका क्षते्रातील अनधधकृत बाींधकामाींवर 
कारवाई करण्याच्या कामात हलगजीपणा केल्याचे आढळून आल्यास, सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर मनपा सेवा व वतगणूक ननयमावली १९८९ नसुार कारवाई करण्यात 
येत.े 

मागील तीन वर्ांमध्ये पदननदेभर्गत अधधकाऱ्याने ्याच्या कामामध्ये 
ननषकाळजीपणा, काम वेळेत न करणे, ननषकासन कारवाईत हदरींगाई करणे, 
ननषकासन कारवाईच्या सींदिागत इतर कामात चालढकल करणे इ्यादी 
कारणाींसाठी खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे :-  
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• ६ पदननदेभर्त अधधकारी/प्रिारी पदननदेभर्त अधधकारी याींच्यावर ठपका 
ठेवण्यात आला आहे.  
• २२ पदननदेभर्त अधधकारी/प्रिारी पदननदेभर्त अधधकारी याींची पढुील देय 
वेतनवाढ एक वर्ागकररता हींगामी स्तवरुपात रोखण्यात आली आहे. 
• ३ पदननदेभर्त अधधकाऱ्याींना प्र्येकी रु. १०००/- व १ पदननदेभर्त अधधकाऱ्यास 
रु. ५०००/- इतका दींड ठोठावण्यात आला आहे. 
• १३ पदननदेभर्त अधधकारी याींची सींक्षक्षप्त चौकर्ी सरुु आहे. 
• सी वविागातील एका अनधधकृत बाींधकामावर कारवाई करण्यात कसरू 
झाल्यामळेु सींबींधधत वविागाचे सहाय्यक आयकु्त, पदननदेभर्त अधधकारी व 
क्षेत्रीय अधधकारी याींना ननलींबबत करण्यात आल े असनू ्याींची खा्याींतगगत 
चौकर्ी सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मांबई येथील जोगेश्िरी पजश्चम द्रतुगती महामागच ि जोगेश्िरी विक्रोळी 
जोड रस्तता (बाांदे्रिरिाडी) जांक्शन येथे भुयारी मागच उभारण्याबाबत 

  

(६९) *  २४६४९   श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच) : सन्माननीय नगर 
वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील जोगेश्वरी पजश्चम द्रतुगती महामागग व जोगेश्वरी-ववक्रोळी जोड 
रस्तता (बाींदे्रकरवाडी) जींक्र्न येथील वाढती वाहतकू कोंडी पाहता या जींक्र्नच्या 
हठकाणी नवीन ियुारी मागग उिारण्यात यावा अर्ी मागणी स्तथाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २९ जानेवारी, २०२० रोजी वा ् या समुारास आयकु्त, 
एमएमआरडीए याींचकेड ेपत्राद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू हठकाणी रामा केअर रुग्णालयासमोर प्रस्तताववत असलेला 
ियुारी मागग हा जोगेश्वरी पजश्चम द्रतुगती महामागग व जोगेश्वरी-ववक्रोळी जोड 
रस्तता(बाींदे्रकरवाडी) जींक्र्न येथे उिारून ्यास चार प्रवेर्द्वार ठेवल्यास या 
पररसरातील रामा केअर रुग्णालयात येणारे रुग्ण व ्याींचे नातवेाईक, अजस्तमता 
ववद्यालयातील ववद्याथी, जोगेश्वरी रेल्व ेस्तथानकाकड े ये–जा करणारे प्रवासी 
तसेच पजश्चम द्रतुगती महामागागच्या दतुफाग असलेल्या प्रतापनगर, र्ामनगर, 
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बाींदे्रकरवाडी, रामवाडी, राजन्ससवाडी इ. वस्त्याींमधील नागररक या सवागना ् याचा 
लाि होणार आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
सदरहू ियुारी मागागकरीता आवश्यक तो ननधी उपलब्ध करून देवनू ियुारी मागग 
उिारण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच सदरहू 
ियुारी मागागचे काम प्र्यक्षात केव्हापासनू सरुु करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. एिनाथ भशांदे : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) • सावगजननक बाींधकाम वविागामाफग त जोगेश्वरी येथ ेपजश्चम द्रतुगती 
महामागागवर बाींदे्रकर वाडी व प्रताप नगर या दोन्ही बाजूकडील पादचा-याींच्या 
सोईच्या दृष्ीन े पादचारी ियुारी मागग प्रस्तताववत करण्यात येऊन ्याचे 
सववस्ततर नकार् ेतयार करण्यात आले होत.े 
•  सावगजननक बाींधकाम वविागामाफग त माहे माचग, २०१९ मुींबई महानगर प्रदेर् 
ववकास प्राधधकरणाकड े पजश्चम द्रतुगती महामागग कायम स्तवरुपी हस्तताींतरीत 
केल्यानींतर मरेो लाईन ७ चे काम सरुु करण्यात आल े आहे ज ेकी  अींनतम 
्प्प्यात आहे.  
•  जे.व्ही.एल.आर. जींक्र्न येथे आता मेरो लाईन -६ चे काम प्रगतीपथावर 
असनू हा मेरो मागग लोखींडवाला त ेजे.व्ही.एल.आर. मागे ववक्रोळी पयगत जाणारा 
असनू, प्रस्तताववत पादचारी ियुारी मागागच्या हदर्नेे जाणारा आहे. 
•  बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमाफग त जे.व्ही.एल.आर. जींक्र्न येथ ेउड्डाणपलुाच े
काम सरुु होत.े तथावप, जे.व्ही.एल.आर. येथे मेरो लाईन ७ व ६ या दोन्ही मेरो 
मागागची स्तथानके तसेच ्याींची जोडणी ननयोजजत असल्यामळेु सध्या 
उड्डाणपलुाच ेकाम थाींबववण्यात आल ेआहे. तसेच, प्राधधकरणामाफग त नजजकच्या 
कालावधीमध्ये पजश्चम द्रतुगती महागागवर एक्सीस कीं रोल प्रकल्पाची काम ेहाती 
घेण्यात येणार आहेत. 
•  उक्त पाश्वगिमूीवर, मेरो रेल्वे कामाींची प्राथभमकता तसेच प्राधधकरणामाफग त 
अन्य कामाींचे ननयोजन ववचारात घेता पजश्चम द्रतुगती महामागग व जे. व्ही. एल. 
आर. जींक्र्न येथे पादचारी ियुारी मागागचे काम हाती घेण्याचे मुींबई महानगर 
प्रदेर् ववकास प्राधधकरणामाफग त सद्य:जस्तथतीत ननयोजजत नाही. 

----------------- 
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िोपरगाि-िोल्हार (जज.अहमदनगर) या राज्य महामागाचची 
दरुिस्तथा झाल्याबाबत 

  

(७०) *  २५२१९   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (भशडी) : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोपरगाव-कोल्हार (जज.अहमदनगर) राज्य महामागागची दरुुस्तती न करताच 
सपु्रीम इन्रास्तरक्चर इींडडया भल. ची कोपरगाव-अहमदनगर ्ोलवेर् ही कीं पनी 
्ोलवसलूी करत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाकड ेवारींवार तक्रारी करुनही ्याची दखल 
घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रस्त्याचे ननकृष् दजागचे काम व खड्ड्याींमळेु अनेकदा अपघात 
होऊन प्राणहानी होत असल्याचे ननरीक्षण अहमदनगरच्या जजल्हाधधकाऱ्याींनी 
नोंदववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्ग 
काय आहेत व ्यानसुार ्ोलवसलूीस स्तथधगती देऊन रस्त्याची दरुुस्तती 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) व (२) हे खरे नाही.  
सदर प्रकल्पाची पथकर वसलुी हदनाींक १२.१२.२०१९ पासनू बींद करण्यात 

आलेली आहे.   
 (३) जजल्हाधधकारी कायागलय, गहृ र्ाखा याींचकेडील  प्राप्त अहवालानसुार, 
रस्त्याच े काम ननकृष् दजागचे व  खड्डयाींमळेू अपघात होऊन प्राणहानी होत 
असल्याचे आढळून आलेले नाही.  
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(४) उद्योजकास वळेोवेळी सधूचत करुनही खड्ड े दरुुस्तती व नतुनीकरण न 
केल्याने सदर खचग उद्योजकाच्या सवलत करारनाम्यातील अ्ी व र्तीनसुार 
वसलु करण्यात आली आहे.  तसेच सदर प्रकल्पाची पथकर वसलुी हदनाींक 
१२.१२.२०१९ पासनू बींद करण्यात आलेली आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
 
 

मुद्रणपवूग सवग प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


