
 अताराााांकित प्रश्नोत्तरााांची सेहेचाळीसावी यादी  
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०२१ 
___________ 

  

अतारााांकित प्रश्नोत्तरााांची यादी 
  

प्रश्नााांची एिूण साांख्या - ५० 
___________ 

  

मालाड जलायश टेिडी मार्ग ते िााांहदवली लोखाांडवाला साांिुल दरम्यानच्या वन ववभार्ाच्या 
हद्दीतील रस्त्याच्या िामाबाबत 

  

(१)  ५२४ (०२-०४-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदाांडोशी) :  सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मालाड (पूर्व) (मुींबई) येथील मालाड जलाशय ्ेकडी मागव त ेकाींदिर्ली लोखींडर्ाला सींकुल 
िरम्यानच्या उर्वररत ४२४ मी्र र्न वर्भागाच्या ्दीिीतील रत्यायाचे कार्ी्ीकरणाच ेबाींधकाम 
र्न वर्भागाच्या परर्ानगी अभार्ी प्रलींबबत असल्यान े या सींिभावत लोकप्रतततनधीींनी मा. 
नगरवर्कास मींत्री म्ोियाींना दिनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ रोजी र्ा ाया सुमारास लेखी तनर्ेिन 
दिले, ्े खरे आ्े काय, 
(२)  असल्यास, तनश्चचत ककती कालार्धीत सिर रत्यायाच ेकाम शासनाने पूणव करणे अपेक्षित 
आ्े, 
(३) असल्यास, उक्त र्न वर्भागाच्या ्दीिीतील ४२४ मी्रच ेप्रलींबबत रत्यायाच े वर्कास काम 
शासनाने र्न वर्भागाची परर्ानगी घेऊन सुरु करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा 
करण्यात येत आ्े, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ?  
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (२८-१२-२०२०) :  
(१) सिर रत्यायाच ेसर्ेिण करण्याकररता दिनाींक ०३.०२.२०२० रोजी लोकप्रतततनधीींचे पत्र प्राप्त 
झाले असल्याचे रत्यायाच्या ७५० मी. लाींबीचे िेत्र र्न वर्भागाच्या अधधपायाखाली असल्यामुळे 
सिर रत्यता वर्कससत करण्याकररता र्न्य जीर् सींरिण कायिा १९७२, र्न सींर्धवन कायिा 
१९८० र् पयावर्रण सींरिण कायिा १९८६ मधील तरतुिीनसुार कें द्र शासनाची परर्ानगी घेणे 
बींधनकारक आ्े. 
   ायानुसार आर्चयक ाया सर्व परर्ानग्या प्राप्त करण्याच्या अनुषींगाने पुढील आर्चयक ती 
कायवर्ा्ी सुरु असनू, सिर परर्ानग्या प्राप्त झाल्यानींतर सिर रत्यायाच्या वर्कासाच्या 
बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े. 
(२) सिर कालार्धी सींिभावतील असभप्राय िेणे शक्य ्ोईल अस े बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेन े
कळवर्ले आ्े.  
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(३) र् (४) सिर रत्यायाच ेरेखाींकन, अींिाजपत्रक, आराखडा, योजना तायािी तयार करण्याकररता 
तनयुक्त सल्लागारामार्व त सिर रत्यायाच ेसर्ेिण पूणव करण्यात आले असून, ायानसुार सिर 
रत्यता सींजय गाींधी राषरीय उदीयान िेत्रामध्ये अींिाजे ७५० मी. बाधधत आ्े र् उर्वररत ८५० मी. 
रत्यता आप्पापाडा, राींतीनगर रद्र्ाशी झोपडपट््ी िेत्रामध्ये बाधधत आ्े.  
   सिर प्रकरणी मा. पालकमींत्री (मुींबई उपनगरेत्र याींच्या अधधपायेखाली पार पडलेल्या आढार्ा 
बैठकीच्या अनुषींगाने दिनाींक ३०.०९.२०२० रोजी झालेल्या चचेनुसार, र्न्य जीर् सींरिण कायिा 
१९७२, र्न सींर्धवन कायिा १९८० र् पयावर्रण सींरिण कायिा १९८६ मधील तरतुिीनुसार 
परर्ानगी समळणे सोईत्यकर ्ोणेकामी र्न वर्भागातील रत्यता उड्डाणपूल त्यर्रुपात बाींधण्याच े
सुचवर्ण्यात आले.  
   ायानुसार र्न वर्भागातील रत्यता उड्डाणपुल त्यर्रुपात र् आप्पापाडा, राींतीनगर रद्र्ाशी 
झोपडपट््ीमधून जाणारा रत्यता डाींबरी त्यर्रुपात वर्कससत करण्यासाठी सल्लागाराची तनयुक्ती 
करण्याबाबतचा नव्याने सुधारीत प्रत्यतार् प्रशासकीय मान्यतसेाठी पाठवर्ण्यात आला असून, 
सिर वर्कास तनयोश्जत रत्यायाचा आराखडा, अींिाजपत्रक र् नकाशे बनवर्ण्याची प्रकरया सुरु 
करण्यात आली आ्े. 
   ायाअनुषींगान े र्न, र्न्यजीर् र् पयावर्रणवर्षयक आर्चयक ाया सर्व परर्ानग्या प्राप्त 
झाल्यानींतर प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करुन ररतसर पध्ितीने तनवर्िा मागवर्ण्याची प्रकरया 
सुरु करण्यात येणार आ्े.  

___________ 
  

चाांद्रपूर जजल्ह्यातील जजल्हहापरीषद शाळााांना नर्रपररषदेत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 
  

(२)  १११० (०३-०४-२०२०).   श्री.बाांटी भााांर्डडया (धचमूर), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नार्पूर दक्षिण 
पजश्चम) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर श्जल््यातील ग्रामपींचायतीींचे नगरपररषिेत रुपाींतर करताींना श्जल््ापररषिेच्या 
शाळाींचा नगरपररषिेत समार्ेश न झाल्याने सिर शाळाींचा नगरपररषिेत समार्ेश करण्याची 
प्रकरया सुरु करण्यात आल्याच े दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१९ रोजी र्ा ाया सुमारास तनिशवनास 
आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, चींद्रपूर श्जल््यातील सदीयश्त्यथतीतील नगरपररषि िेत्रातील श्जल््ापरीषि 
शाळाींचा नगरपररषिेत समार्शे करण्याच्या प्रकरयेमध्ये ब्रम््पुरी नगरपररषिेची प्राधान्याने 
कायवर्ा्ी सुरु झाली आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, चींद्रपूर श्जल््यातील धचमूर र् नागभीड स् अन्य नगरपररषि िेत्रातील 
श्जल््ापरीषि शाळाींना नगरपररषिेत प्राधान्याने समार्ेश करण्याची प्रकरया सुरू करण्यात 
येणार आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, चींद्रपूर श्जल््यातील नगरपररषिेच्या िेत्रातील श्जल््ापररषिेच्या शाळाींना 
नगरपररषिेत प्राधान्यान ेसमार्ेश करण्याच्या प्रकरयेस् नगरपींचायती मधील शाळाींना प्रकरयेत 
सामार्ून घेण्यात येणार आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े र् ायाचा 
सर्वसाधारण तपसशल काय आ्े, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
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श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१) शासनाच्या ग्राम वर्कास वर्भागाने दिनाींक २५/७/२०१९ 
रोजीच्या शासन तनणवयान्र्ये राज्यातील म्ानगरपासलका / नगरपासलका याींच ेिेत्र र्ाढीमळेु या 
िेत्रात ्त्यताींतरीत ्ोणाऱ्या श्जल््ा पररषिाींच्या शाळाींमधील सशिकाींच्या सेर्ा ्त्यताींतरीत 
करण्याची कायवपदीधती वर्द्त केली आ्े.  
• ायानुसार चींद्रपूर श्जल््यातील ब्रम््पूरी नगरपररषिेने दिनाींक २६/१२/२०१९ रोजीच्या पत्रान्र्ये 
ायाींचे असभप्राय सशिण अधधकारी (प्राथसमक), श्जल््ा पररषि चींद्रपरू याींना कळवर्ले आ्ेत.  
(२) ्ोय, ्े खरे आ्े. 
(३), (४) र् (५) नगरपररषि धचमूरमध्ये अशी प्रकरया सुरु करण्यात आली असून, उर्वररत 
नगरपररषिाींमध्ये अदीयाप अशी प्रकरया सुरु करण्यात आली ना्ी, असे श्जल््ाधधकारी, चींद्रपूर 
याींनी कळवर्ले आ्े. िरम्यान दिनाींक २५/७/२०१९ रोजीच्या शासन तनणवयानुसार कायवर्ा्ी 
करण्याचे सींबींधीत नगरपररषिाींना शासन त्यतरार्रुन कळवर्ण्यात येत आ्े.  
(६) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 

___________ 
  

घाटिोपर (पूरव्) मुाांबई मधील रमाबाई नर्र आणण िामराज नर्रात  
नवीन मलःननस्तसारण वाहहनी टािण्याबाबत 

 (३)  १८९५ (२१-०३-२०२०).   श्री.परार् शाह (घाटिोपर पूवग) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील घा्कोपर (पूर्व) मधील रमाबाई नगर आणण कामराज नगर येथ े २ लाखाीं्ून 
अधधक र्त्यती असनू तेथ ेबरीच शौचालये आ्ेत परींत ुयेथे मलःतनत्यसारण र्ाद्नीची कोणतीच 
सुवर्धा उपलब्ध नसल्याचे नकुतेच तनिशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, सिर दठकाणी नर्ीन मलःतनत्यसारण र्ाद्नी ्ाकण्यासींिभावत यापूर्ी अभ्यास 
करण्यात आला असून ायाच े पणूव आराखड े र् नकाश े ्े मुींबई म्ानगरपासलकेन ेतयार केले 
्ोते परींत ु ायार्र म्ानगरपासलकेकडून कोणतीच कायवर्ा्ी करण्यात आली ना्ी, ्े ्ी खरे 
आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आ्े काय, चौकशीनूसार नर्ीन 
मलःतनत्यसारण र्ाद्नी ्ाकण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१५-०१-२०२१) : (१) ्े खरे आ्े. 
(२) र् (३) सिर दठकाणी मलतन:सारण र्ाद्नीची सुवर्धा पुरवर्ण्यासाठी यापूर्ी सर्ेिण करुन 
ताींबत्रक सुसाध्यता तपासण्यात आली ्ोती. तथावप तेथील प्रत्यतावर्त वर्कास तनयोजन रत्यते ्े 
झोपड्याींमुळे अततरसमत  असल्यामुळे, पूर्व द्रतुगती मागावच्या पूर्केडील सेर्ा रत्यायार्र २३५० 
सम.मी. व्यासाची मुख्य जलर्ाद्नी आणण ६०० सम.मी. व्यासाची र्ायूर्ाद्नी असल्यामुळे तसचे 
पश्चचमेकडील सेर्ा रत्यायार्र ३००० सम.मी. व्यासाची मुख्य जलर्ाद्नी असल्यामुळे सिर 
मुख्य मलतन:सारण र्ाद्नी ्ाकणे तुतावस शक्य ्ोऊ शकले ना्ी अस े बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े. 
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 

___________ 



वर्.स. ४६ (4) 

  
मुाांबईतील झोपडपट्टी पुनवगसन योजनेंतर्गत बााांधण्यात आलेल्हया इमारतीाांमध्ये 

 महानर्रपाशलिेने माांडई सुरु िेली नसल्हयाबाबत 
  

(४)  १९४० (२१-०३-२०२०).   अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्हवन (सायन-
िोळीवाडा), अॅड.आशशष शेलार (वााांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िााांहदवली पूवग) :   
सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील झोपडपट््ी पुनर्वसन योजनेंतगवत बाींधण्यात आलेल्या तमारतीींमध्ये मींडईसाठी 
राखीर् ठेर्लेल्या जागाींर्र अदीयापपयतं म्ानगरपासलकेने मींडई सुरु केली नसल्याचे मा्े 
जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, सिर मींडईसाठी उपलब्ध जागाींचा र्ाणणज्य र्ापर करण्यास प्रकल्पबाधधताींसाठी 
िेण्याची तरतूि असली तरी ायाींना मींडईमधील अनुजे्ञय व्यर्सायच करण्याची अ् आ्े तसेच 
मालकी ऐर्जी ‘परर्ाना’ तार्ार्र गाळे िेण्यात येत असल्यामुळे प्रकल्पबाधधत सिर दठकाणी 
गाळे घेत नसल्यामुळे या जागा ररकाम्या र्ात असल्याच े तनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे 
आ्े काय, 
(३) असल्यास, ्या मींडईच्या िेखभालीसाठी सुरिारिक नसल्याने रात्रीच्या र्ळेी का्ी समाज 
कीं ्क असामाश्जक कृाय करीत असल्याचे आढळून आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सिर दठकाणी मींडई ऐर्जी आर्चयक अन्य कारणासाठी 
र्ापर करण्याबाबत शासन म्ानगरपासलकेला तनिेश िेणार आ्े काय, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१५-०१-२०२१) : (१) बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या वर्वर्ध प्रकल्पाींमध्ये 
बाधधत ्ोणाऱ्या अतनर्ासी प्रकल्पबाधधताींना बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेकड े समायोजना 
आरिणाींतगवत प्राप्त ्ोणाऱ्या मींड्याींमध्ये प्रचसलत धोरणानुसार पयावयी अतनर्ासी गाळा/जागा 
िेण्यात येत.े 
    ायानुसार बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस प्राप्त एकूण ७,८५,६४७ र्गवरु्् जागेपैकी ७,७२,४१३ 
र्गवरु्् ततक्या जागेचे र्ा्प प्रकल्पबाधधताींना करण्यात आले आ्े. र्ा्प करण्यात आलेल्या 
जागेपैकी ४,९८,९४२ र्गवरु्् जागेर्र गाळेधारकाींनी म्ानगरपासलकेचे अनुज्ञापत्रधारक म््णून 
ताबा घेतला आ्े. तसचे ताबा घेतलेल्या जागेर्र गाळेधारक व्यर्साय करीत आ्ेत. 
    र्ा्प करण्यात आलेल्या एकूण २,५८,७४१ र्गवरु्् जागेचा प्रकल्पबाधधताींनी ताबा घेतलेला 
ना्ी. ताबा न घेतलेल्या व्यक्तीींनी सात दिर्साींमध्ये पैसे भरुन र्ा्प करण्यात आलेली जागा 
ताब्यात घ्यार्ी अन्यथा र्ा्प करण्यात आलेली जागा रदीि करण्यात येईल अस े
प्रकल्पबाधधताींना कळवर्ण्यात येत असल्याचे बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेने कळवर्ले आ्े. 
(२) सिर समायोजन आरिणाींतगवत प्राप्त ्ोणाऱ्या मींडईमध्ये गाळेधारकाींना बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेच्या धोरणानुसार अनुजे्ञय व्यर्साय करणे आर्चयक आ्े. ायामुळे सिर 
व्यक्ती बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या बाजार वर्भागाचा परर्ानाधारक ्ोतो. 
    सिर मींडईतील गाळे तळमजला, पद्ला मजला र् र्रील मजले यादठकाणी उपलब्ध 
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असल्याने बरेच प्रकल्पबाधीत व्यक्ती तळमजला सोडून र्रील मजल्यार्र जागा घेण्यास 
तच्छुक नसल्याच ेदिसून येत.े 
    मात्र जी व्यक्ती मींडईमध्ये िेण्यात येत असलेला पयावयी गाळा श्त्यर्कारु तश्च्छत ना्ी 
ायाींना बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या दिनाींक २८.०१.२०१९ रोजीच पररपत्रकानुसार आधथवक 
मोबिल्याचा पयावय उपलब्ध आ्े असे म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े. 
(३) समायोजन आरिणाींतगवत प्राप्त ्ोणाऱ्या मींडईमध्ये िेखभालीकररता बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेकडून सुरिारिक तनयुक्त करण्यात येत ना्ीत.  
    तथावप का्ी असामाश्जक कृाय आढळल्यास त्यथातनक पोलीस त्यथानकात तरार करुन 
ायार्र कारर्ाई करण्यात येते. 
(४) र् (५) वर्कास तनयोजन नकाशानसुार मींडई आरिण असलेला भूभाग वर्कससत करताींना 
समायोजन आरिणाींतगवत प्राप्त ्ोणाऱ्या मींड्याींचा र्ापर वर्कास तनयोजन तनयमार्लीनुसार 
्ोणे आर्चयक आ्े अस ेबृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े. 
     ___________ 

  
जळर्ााांव शहरात व राज्यात फेरीवाला धोरण राबववण्याबाबत 

  

(५)  २१६९ (०३-०४-२०२०).   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळर्ाव शहर) : सन्माननीय नर्र 
वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींर् म्ानगरपासलकेने गिीच्या पररसरातील रे्रीर्ाले ््वर्ण्यासाठी   मोद्म सुरु 
केली असता का्ी मद्ने गिीचा  पररसर  रे्रीर्ाला मुक्त झाला मात्र का्ी मद्न्याींनींतर 
पुन््ा  रे्रीर्ाल्याींनी अततरमण केल्याच ेसन २०१९ मध्ये र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आले, 
्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, जळगाींर् श्रात र् राज्यातील सर्व म्ानगरपासलका आणण नगरपासलका िेत्रात 
रे्रीर्ाला धोरणाची तातडीने अींमलबजार्णी करण्याचे आिेश सर्ोच्च न्यायालयाने चार र्षांपूर्ी 
दिले आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, जळगाींर् श्रात र् राज्यात रे्रीर्ाला धोरण आखण्यात येणार असल्याच े
शासनाने जाद्र केले ्ोते परींत ूायाींची अींमलबजार्णी करण्यात आलेली ना्ी, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
(४) असल्यास, रे्रीर्ाला धोरण राबवर्ण्यात न येण्यामागील कारणे काय आ्ेत तसेच सिर 
धोरण केव््ापयतं राबवर्ण्यात येणार आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
श्री. एिनाथ शशाांदे (१७-१२-२०२०) : (१) ्ोय,   
ना-रे्रीर्ाला िेत्रात अततरमण धारक याींनी व्यर्सायास प्रर्ेश केल्यास ायाींचेर्र 
कायवर्ा्ी करणेत आली असून ायानींतर्ी आर्चयकतेनसुार कायवर्ा्ी केली जात आ्े.  
(२) ्ोय, ्े खरे आ्े. 
(३) र् (४) कें द्र सरकारदीर्ारा १ मे, २०१४ रोजी पिपथ वर्रेते (उपश्जवर्का सींरिण आणण 
पिपथार्रील वर्रीच ेवर्तनयमन) अधधतनयम-२०१४ लागू केलेला आ्े. 
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सिर अधधतनयमातील कलम ३६ (१) नुसार म्ाराषर शासनादीर्ारे म्ाराषर पथ 
वर्रेता (उपश्जवर्का सींरिण आणण पिपथार्रील वर्रीच ेवर्तनयमन) (म्ाराषर) तनयम, २०१६ 
दिनाींक ०३ ऑगत्य्, २०१६ रोजी प्रससध्ि करण्यात आलेले आ्ेत.  तदीनींतर कलम 
३६(१) मधील तरतूिीनुसार म्ाराषर शासनादीर्ारे पथवर्रेता वर्रेत े(उपश्जवर्का सींरिण आणण 
पिपथार्रील वर्रीच ेवर्तनयमन) (म्ाराषर), योजना २०१७ दिनाींक ०९.०१.२०१७ रोजी प्रससधि् 

करण्यात आलेली आ्े. उपरोक्त अधधतनयमानुसार म्ानगरपासलकाींकडून कायवर्ा्ी चालू आ्े. 
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
र्डधचरोली नर्रपररषदेमधील (जज.र्डधचरोली) झोपडपट्ट्यााांना िायमस्तवरूपी पट्टे देण्याबाबत 

  

(६)  ३०६२ (१६-०३-२०२०).   डॉ.देवराव होळी (र्डधचरोली) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली नगरपररषिेमध्ये (श्ज.गडधचरोली) मागील २५ र्षांपासून रामनगर,तींदिरानगर 
गोकुळनगर वर्र्ेकाींनि नगर  तायादि  झोपडपट्ट्या आ्ेत, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, या झोपडपट्ट्याींना रत्यते, र्ीज, पाणी, सशिण, आरोग्य यासारख्या सर्व सोयी 
सुवर्धा मागील अनेक र्षांपासून नगर पररषिेमार्व त पुरवर्ण्यात येत आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
(३) असल्यास, ायाींना अजूनपयतं कायमत्यर्रूपी पट््े िेण्यात आलेले ना्ीत, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
(४)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१) ्ोय ्े खरे आ्े. 
(२) ्ोय, ्े खरे आ्े. 
(३) र् (४) तींदिरानगर येथील २००० लोकसींख्या असलेल्या झोपडपट््ीखालील जागा ७/१२ 
उताऱ्यानुसार मोठ्या झाडाच े जींगल, अशी नद ि आ्े. सिर जागा र्न वर्भागाच्या ताब्यात 
असून ायार्रील अततरमण तनयमानुकूल करता येत ना्ी.  
• गडधचरोली नगरपररषिेअींतगवत वर्र्ेकानींि नगर येथील १७०० लोकसींख्या असलेल्या 
झोपडपट््ीखालील जागा ७/१२ उताऱ्यानुसार ओसलताखाली, अशी नद ि आ्े. तसेच रामनगर 
येथील १५०० लोकसींख्या असलेल्या झोपडपट््ीखालील जागा ७/१२ उताऱ्यानुसार ओसलताखाली, 
अशी नद ि आ्े. सिरच्या िेत्रातील ओसलताच ेतनत्यतार ्क्क कमी करण्याची कायवर्ा्ी अींततम 
्प्यात आ्े, असे नगरपररषिेने कळवर्ले आ्े.  
• गोकूळनगर येथील ४००० लोकसींख्या असलेल्या झोपडपट््ीखालील जागा ७/१२ उताऱ्यानुसार 
म्सूल वर्भागाच्या ताब्यातील झडुपी जींगल सरकार, अशी नद ि आ्े. याबाबत तनर्वतनकरणाची 
कायवर्ा्ी नगरपररषि त्यतरार्र वर्चाराधीन आ्े. 
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 
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आमर्ााांव (जज.र्ोंहदया) येथील ७ र्ावााांनी आमर्ााांव नर्रपररषदेमध्ये 
समाववष्ट्ट होण्यासाठी दशगववलेला ववरोध 

  

(७)  ३३५१ (०५-०४-२०२०).   श्री.सहसराम िोरोटे (आमर्ाव) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमगाींर् (श्ज.गद दिया) मध्ये ८ गार्े समावर्ष् करुन आमगाींर् नगरपररषि करण्यात आली 
परींतू ायातील ररसामा, बनगाींर्, माल््ी,ककीं डगीपार,कुीं भार्ोली,बबरली,पिमपूर या गार्ाींनी  
नगरपररषि मध्ये समावर्षठ ्ोण्यासाठी वर्रोध िशववर्ला आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आ्े काय, चौकशीनुसार कोणती कायवर्ा्ी 
केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(३) असल्यास, आमगार् नगरपररषिेत समावर्ष् सात ग्रामपींचायतील ्दीिीतील लोकाींनी 
केलेल्या मागणीनुसार शासनान े कोणता तनणवय घेतला आ्े र् तदीनुसार कोणती कायवर्ा्ी 
केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१), (२) र् (३) शासन अधधसूचना दिनाींक २/८/२०१७ 
अन्र्ये शासनाने गद दिया श्जल््यातील आमगाींर्, बनगाींर्, ररसामा, कुीं भार्ोली, पिमपूर, 
ककीं डगीपार, बबरसी र् माल््ी या ग्रामपींचायतीचे एकबत्रत आमगार् नगरपररषि गठीत केली 
आ्े.  
• यासींिभावत श्जल््ाधधकारी, गद दिया याींच्याकडून दिनाींक १९/७/२०१६ रोजीच्या प्राप्त 
प्रत्यतार्ानुसार बबरसी आणण माल््ी या ग्रामपींचायतीन ेआमगार् नगरपररषि त्यथापन करण्यास 
स्मती िशववर्लेली ना्ी, असे कळवर्ले. 
• यासींिभावत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ नागपूर येथे रर् याधचका रमाींक ५९००/२०१७ 
िाखल केले ्ोते. सिर प्रकरणात मा.उच्च न्यायालय मुींबई खींडपीठ नागपूर याींनी दिनाींक 
२/८/२०१७ रोजीची शासन अधधसचूना दिनाींक २८/११/२०१७ रोजीच्या आिेशान्र्ये रदीि केली. 
सिर आिेशावर्रुदीध मा.सर्ोच्च न्यायालय, नर्ी दिल्ली येथ े वर्शेष अनमुती याधचका रमाींक 
३३५९०/२०१७ िाखल करण्यात आली असून यामध्ये मा.सर्ोच्च न्यायालयान े मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई खींडपीठ नागपूर याींच े रर् याधचका रमाींक ५९००/२०१७ मध्ये दिनाींक 
२८/११/२०१७ रोजी दिलेल्या आिेशाला त्यथधगती दिलेली आ्े. सदीय:श्त्यथतीत सिर प्रकरण 
न्यायप्रवर्षठ आ्े.  
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 
 

मुाांबईमध्ये स्तवाईन फ्लूची समस्तया वाढली असल्हयाबाबत 
  

(८)  ४०११ (०५-०४-२०२०).   श्री.अबू आजमी (मानखूदग शशवाजीनर्र), श्री.रईस शेख (शभवाांडी 
पूवग), श्री.अशमन पटेल (मुाांबादेवी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), श्री.वविास ठािरे 
(नार्पूर पजश्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इर्तपूरी), श्री.सुरेश वरपुडिर (पाथरी), श्री.अशमत 
झनि (ररसोड) :  सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईस् राज्यात त्यर्ातन फ्लमुुळे २३९ जणाींचा माृयू झाल्याचे मा्े जानेर्ारी, २०२० मध्ये 
र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आले, ्े खरे आ्े काय, 
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(२) असल्यास, मुींबईमध्ये त्यर्ाईन फ्लचूी समत्यया र्ाढलेली असनू सन २०१९ मध्ये मुींबई 
श्रामध्ये ४५१ लोकाींना त्यर्ातन फ्लूची बाधा ्ोऊन ५ लोकाींचा त्यर्ाईन फ्लूमळेु माृय ू
झाल्याची बाब दिनाींक ८ जानेर्ारी, २०२० रोजी र्ा ायासमुारास तनिशवनास आली आ्े, ्े ्ी 
खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सन २०१९ यार्षी र्ातार्रणातील बिल आणण र्षावच्या शेर््पयतं सुरु 
असलेल्या पार्सामुळे त्यर्ाईन फ्लमूध्ये र्ाढ झाली असल्याच ेतज्ञाींचे मत आ्े, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनातरे् कोणती उपाययोजना करण्यात आली र्ा येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१३-०१-२०२१) : (१) मा्े जानेर्ारी २०२० मध्ये सींपूणव राज्यभर त्यर्ाईन 
फ्ल्यूमुळे एक्ी माृयू झाला नसल्याचे सार्वजतनक आरोग्य वर्भागाने कळवर्ले आ्े. 
(२) र् (३) बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेने कळवर्ल्यानुसार, ्े खरे आ्े. 
(४) कें द्र शासन तथा राज्य शासनाच्या मागविशवक सचूनाींनसुार बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या 
सार्वजतनक आरोग्य खाायामार्व त त्यर्ाईन फ्ल्य ूया आजाराींच्या प्रततबींधासाठी र् तनयींत्रणासाठी 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना राबवर्ण्यात येत असल्याबाबत बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेन े
कळवर्ले आ्े. 
   फ्ल्यू सदृषय लिणे असलेल्या रुग्णाींना १८६ मनपा िर्ाखाने, १६ उपनगरीय रुग्णालये, ५ 
र्ैदीयकीय म्ावर्दीयालये आणण कत्यतुरबा रुग्णालयात (२४ तासाींच्या आत ताप कमी ्ोत 
नसल्यास) ऑसले्ॅमीर्ीर कॅप्सूलने उपचार केला जातो. 
   सर्व खाजगी र्ैदीयकीय व्यार्सातयकाींना प्रसशिण िेऊन ायाींना एच-१ एन-१ या आजाराच्या 
उपचाराबाबत मागविशवक सूचना वर्तररत करण्यात आल्या आ्ेत. 
   तन्फ्लूएींझा लसीकरण: सार्वजतनक आरोग्य खाायादीर्ारे अततजोखमीच्या ग्ातील (मधुमे् 
र् उच्च रक्तिाब असणाऱ्या व्यक्ती, गरोिर माता, डॉक््सव र् ततर आरोग्य कमवचारी) 
व्यक्तीींना ऐश्च्छक र् मोर्त त्यर्रुपात तन्फ्लूएींझा लसीकरण ४ र्ैदीयकीय म्ावर्दीयालयाींमध्ये, 
८ उपनगरीय रुग्णालयाींमध्ये, २८ प्रसूतीगृ् ामध्ये र् ७ िर्ाखान्याींमध्ये िेण्यात येते. 
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 

___________ 
  

मार्ाठाण े(मुाांबई) येथील टाटा पॉवर हाऊस तसेच जय महाराष्ट्र नर्र येथील साांक्रमण 
शशबबरात वषागनुवषग राहत असलेल्ह या िुटुाांबााांचे पनुवगसन ्याच हठिाणी िरण्याबाबत 

 (९)  ४२९९ (२०-०३-२०२०). श्री.प्रिाश सुव े (मार्ाठाणे) : सन्माननीय र्हृननमागण माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागाठाण े (मुींबई) वर्धानसभा िेत्रातील ्ा्ा पॉर्र ्ाऊस तसेच जय म्ाराषर नगर 
येथील सींरमण सशबबरात र्षावनुर्षव रा्त असलेल् या कु्ुींबाींच े पुनर्वसन ायाच दठकाणी 
करण्याची मागणी त्यथातनक लोकप्रतततनधीींनी र्ारींर्ार शासनाकड ेकेली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणता तनणवय घेतला आ्े र् ायाचे त्यर्रुप काय आ्े, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ?  
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डॉ. जजतेंद्र आव्हाड (१२-०१-२०२१) : (१) र् (२) ्ोय,्े खरे आ्े. 
    म््ाडाच्या सींरमण सशबीरातील अधधकृत, अपात्र, अनाधधकृत भाडकेरू /रद्र्ाशी याींना 
पुनवर्वकसीत ्ोणाऱ्या सींरमण सशबीराींमध्ये गाळे र्ा्प करून ायाींचे पुनर्वसन करण्याबाबत. 
गृ् तनमावण वर्भाग शासन नणवय र.:सींकीणव:१०१४/प्र.क.१०२(भाग -१)/िरु्प-ु२ दि.१३ सप् े्ंबर 
२०१९ अन्र्ये तनणवय घेण्यात आला असून ायानुसार मुींबई तमारत िरुूत्यती र् पुनरवचना 
मींडळाकडून पुढील कायवर्ा्ी करण्यात येत आ्े. 
(३)  प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  

मुल नर्रपररषदेतील (जज. चाांद्रपूर)  रोजाांदारी िमगचा-यााांना िायम िरण्याबाबत 
 (१०)  ४६७० (०५-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनर्ाांटीवार (बल्हलारपूर) : सन्माननीय नर्र वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुल नगरपररषि (श्ज. चींद्रपूर) कायावलय अींतगवत दिनाींक १० माचव, १९९३ पुर्ीपासून र्गव-३ 
मध् ये र्ा्न चालक १, र्गव-४ मध् ये सशपाई ५, सर्ाई मेठ २ सर्ाई मजूर २ असे एकूण १० 
कमवचारी रोजींिारीर्र कायवरत आ्ेत या कमवचा-याींना वर्शेष बाब म् ्णून पितनमीतीस् 
नगरपररषिेच् या सेर्ेत तनयसमत करण्याबाबतचा प्रत्य तार् मा. श्जल् ्ाधधकारी, चींद्रपूर याींनी 
ा याींच ेदिनाींक ३१ जानेर्ारी, २०१९ रोजी र्ा ाया सुमारास च्या पत्रान् र्ये सािर केलेला आ्े, ्े 
खरे आ्े काय, 
(२) असल् यास, सिर प्रत्य तार्ाच् या अनुषींगान ेदिनाींक २३ जानेर्ारी, २०२० रोजी र्ा ाया सुमारास 
वर्.स.स., बल् लारपूर याींनी नगरवर्कास मींत्री याींना तनर्ेिन सािर केले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
(३) असल् यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण् यात येत आ्े,  
(४) नसल् यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१) मलु नगरपररषिेअींतगवत दिनाींक १०/३/१९९३ पूर्ीपासून 
रोजींिारीर्र कायवरत असलेल्या ७ कमवचाऱ्याींना तनयसमत करण्यासाठी अधधसींख्य पिे तनमावण 
करणे तसेच ायामधील २ कमवचाऱ्याींच्या शैिणणक अ व्तामध्ये सशधथलता िेण्यासाठी 
नगरपररषि प्रशासन सींचालनालय, र्रळी, मुींबई याींच्याकडून दिनाींक १२/१२/२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्र्ये शासनास प्रत्यतार् प्राप्त झाला आ्े.  
(२) ्ोय, ्े खरे आ्े. 
(३) सिर प्रत्यतार्ात कमवचाऱ्याींची शैिणणक अ व्ता र् आत्यथापना खचावची अ् सशधथल करण्याची 
बाब समावर्ष् आ्े. ायानुसार ्ा प्रत्यतार् तपासण्यात येत आ्े.  
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
 
     ___________ 
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उल्हहासनर्र शहरामधील (जज.ठाण)े ५०० चौ.मी. पयतंच्या घरााांना मालमत्ता िर माफ 
िरण्याबाबत 

  

(११)  ४९७७ (०५-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हहासनर्र), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अाांबरनाथ) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल््ासनगर म्ानगरपासलका ्दीिीतील (श्ज.ठाणे) ५०० चौरस रू््ाींच्या घराींना मुींबई 
म्ानगरपासलकाप्रमाणे मालमत्ता कर मार् करण्याची मागणी सशर्सेना श्रप्रमुख याींच्याकडून 
आयुक्त उल््ासनगर म्ानगरपासलका याींच्याकड ेलेखी तनर्ेिनाव्िारे मा्े डडसेंबर, २०१९ मध्ये 
र्ा ाया िरम्यान केली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, उल््ासनगर श्रामधील सन २०१० पूर्ीच्या घराींना मालमत्ता कर मार् करणे 
आणण शासनाकडून म्ानगरपासलकेला तु्ीचा तनधी अनुिान त्यर्रूपात िेण्याची ्ी मागणी 
तनर्ेिनात केली आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर मालमत्ता कर मार् करण्यासाठी शासनाच्या र्तीने कोणती उपाययोजना 
केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१५-०१-२०२१) : (१) र् (२) ्े खरे आ्े. 
(३) र् (४) सिर तनर्ेिनात नमूि केल्याप्रमाणे बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या धतीर्र 
उल््ानगर म्ानगरपासलका िेत्रातील सन २००५ पूर्ीच्या ५०० चौ. रु््ापयतंच्या सर्व सरसक् 
अधधकृत रद्र्ासी मालमत्ताधारकाींचा मालमत्ता कर मार् करण्यास उल््ासनगर 
म्ानगरपासलकेच्या म्ासभेने मान्यता दिली आ्े. 
     सिर प्रत्यतार् वर्खींडनाकररता आयुक्त, उल््ासनगर म्ानगरपासलका याींचेकडून प्राप्त 
झाला असून, सिर प्रत्यतार् शासन मान्यतेत्यतर् सािर करण्यात आला आ्े. 
  

___________ 
  
बहृनमुाांबई महानर्रपाशलिेमध्ये िोरोना बाधधतााांवर उपचार िरण्यासाठी रुग्णालयात उपलब्ध 

िेलेल्हया बेडची व सोयीसुववधााांची व्यवस्तथा जाहीर िरण्याबाबत 
  

(१२)  ११३८७ (१७-०९-२०२०).   श्री.ननतेश राण े(िणिवली) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तसेच मुींबई म्ानगरपासलकेत अततर्ेगाने कोरोना चा सींसगव पसरत चालला आ्े 
तसेच सदीया मुींबईमध्ये ्जारो रुग्ण कोरोनाबाधधत सापडत आ्ेत. सिर रुग्ण उपचारासाठी 
रुग्णालयात गेले असता बेड उपलब्ध नसल्याचे साींधगतले जात आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, यामळेु मुींबईतील नागररकाींमध्ये सींभ्रम तनमावण झाला असून ायाींच्यात 
सींतापाची भार्ना तनमावण झाली आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, मुींबई म्ानगरपासलकेतील ककती रुग्णालयात कोरोना बाधधताींर्र उपचार 
करण्यासाठी कोणती र् कशी व्यर्त्यथा करण्यात आली आ्े तसेच ककती बेडची व्यर्त्यथा केली 
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आ्े याबाबतची माद्ती समळण्याकररता आयुक्त, बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलका याींना 
मा.लोकप्रतततनधधींनी दिनाींक ८ मे, २०२० रोजी र्ा ाया समुारास पत्र दिले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय आढळून आले र् 
ायानुसार उक्त प्रकरणी कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (३०-१२-२०२०) : (१) ्े खरे ना्ी. 
(२) ्े खरे ना्ी. 
(३) ्े खरे आ्े. 
(४) कोवर्ड-१९ बाधधत रुग्णाींसाठी पुरेशा खा्ाींची व्यर्त्यथा करण्यात आली आ्े. 
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
र्ोरेर्ाव (मुाांबई) नेस्तिो मैदानावरील िोरोना सेंटर उभारणीमध्ये रै्रव्यवहार झाल्हयाबाबत 
  

(१३)  ११५३२ (०६-०८-२०२०).   श्री.अबू आजमी (मानखूदग शशवाजीनर्र), श्री.अतुल 
भातखळिर (िााांहदवली पूवग), श्री.ननतेश राणे (िणिवली), िॅप्टन आर. सेल्हवन (सायन-
िोळीवाडा), श्री.अशमत साटम (अाांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई म्ानगरात कोरोनाचे मोठ्या प्रमाणात रूग्ण सापडत असताना शासनाने गोरेगार्च्या 
नेत्यको मैिानार्र डीसीएचसी (डडेडके्ेड कोवर्ड ्ेल्थ सें्र) उभारण्याचा तनणवय घेतला आ्े, ्े 
खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, नेत्यको मैिानार्रील कोरोना सें्र उभारणीमध्ये अनेक गैरव्यर््ार तनिशवनास 
आले असून याच सें्रसाठी ऑश्क्सजन पुरवर्ण्याचे कीं त्रा् ्े एका वर्कासकाला (रोमेल गु्रप) 
िेण्यात आले असल्याच ेदिनाींक २७ जून, २०२० रोजी र्ा ाया समुारास तनिशवनास आले आ्े, 
्े खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर गैरव्यर््ार दिसत असताींनासुदीधा ऑश्क्सजनसशर्ाय आणखी ि्ा को्ीींची 
कामे्ी याच वर्कासकाला िेण्यात आल्याचे्ी तनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, सिर वर्कासकाला (रोमेल गु्रप) ऑश्क्सजनयुक्त खा्ाींसाठी ऑश्क्सजनचा 
पुरर्ठा करण्याचा कोणता्ी अनभुर् नसनूसुदीधा कीं त्रा् िेण्यात आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनातरे् चौकशी करण्यात आली आ्े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, ायानूसार सींबींधधताींर्र कोणती कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत आ्े, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
श्री. एिनाथ शशाांदे (१३-०१-२०२१) : (१) ्े खरे आ्े. 
(२) नेत्यको मैिानार्रील कोरोना से्ं र उभारणीमध्ये कोणता्ी गैरव्यर््ार झालेला नसनू, मेससव 
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रोमेल गु्रप याींना ऑश्क्सजन ससलेंडर र् ायाच े कक् पुरर्ण्याचे काम बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेच्या मध्यर्ती खरेिी खाते याींच्या िराने िेण्यात आले आ्े असे बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े. 
(३) सिर कोरोना सें्रमधील प्रायेक रुग्णशय्येसोबत एक पींखा, रुग्णासाठी आर्चयक गािी, 
चािर, उशी, र्ैयश्क्तक र्ापराच े ततर साद्ाय यास् सिर कोरोना सें्रसाठी लागणारे सर्व 
साद्ाय, प्रायेक बेडसोबत एक ऑश्क्सजन ससलेंडर र् ायाला पूरक अशी यींत्रणा पुरर्णे या सर्व 
साद्ायाींची िेखभाल र् परररिण तसेच, सिर सें्र बींि ्ोईपयतं पुढील कालार्धीत 
पुरर्ठािारामार्व त मोर्त िेखभाल र् परररिण या कामाींचा पाणी पुरर्ठा र् धुलाई खचव र्गळून 
एकूण रु. ८.४१ को्ी (जीएस्ी र्गळता) ततक्या रकमचेा कायाविेश मेससव रोमेल ररॲल््सव 
याींना िेण्यात आल्याचे बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े.   
(४) ऑश्क्सजनयुक्त खा्ाींची तातडी पा्ता, मेससव रोमेल ररॲल््सव याींना आयुक्ताींच्या 
मान्यतेने सिर कामाचे कीं त्रा् िेण्यात आले ्ोते. 
    तसेच खा्ा, ऑश्क्सजन ससलेंडर र् कक्सद्त नेत्यको कोरोना सें्र उभारणीचे काम ाया 
िेत्रातील कुशल कमवचाऱ्याींकरर्ी यथायोग्य पूणव केले असल्याच े बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेन े
कळवर्ले आ्े. 
(५) सिर प्रकरणी कोणती्ी अतनयसमतता आढळून आली नसल्यामुळे चौकशी करण्यात आली 
नसल्याच ेबृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेने कळवर्ले आ्े. 
(६) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
मुाांबई महानर्रपाशलिेच्या २६ ववभार् िायागलयातील नार्री सुववधा िें द्राच्या िमगचाऱयााांना 

मार्ील तीन महहनयााांपासून वेतन हदले नसल्हयाबाबत 
  

(१४)  ११७९७ (१७-०९-२०२०).   श्री.िालीदास िोळाांबिर (वडाळा) : सन्माननीय नर्र वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई म्ानगरपासलकेच्या २६ वर्भाग कायावलयातील नागरी सवुर्धा कें द्राच्या सुमारे १६० 
कमवचाऱ्याींना मागील तीन मद्न्याींपासून र्ेतन िेण्यात आले नसल्यामळेु ायाींच्यार्र 
उपासमारीची र्ेळ आल्याची बाब मा्े जून, २०२० च्या शेर््च्या आठर्ड्यात तनिशवनास आली 
आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय आढळून आले र् 
ायानुसार या प्रकरणाकड ेम्ानगरपासलका प्रशासन िलुवि करीत असल्यान ेसिर कमवचाऱ्याींना 
ायाींच्या पगारापासनू र्ींधचत ठेर्णारा ठेकेिार कीं पनीर्र शासनान े कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आ्े, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१३-०१-२०२१): (१) बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या २६ वर्भाग कायावलयातील 
नागरी सुवर्धा कें द्राींमध्ये काम करणाऱ्या मे. अलींककत सल. याींनी ायाींच्या कमवचाऱ्याींना पगार 
दिला नसल्याबाबतच्या तरारी बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस प्राप्त झाल्या आ्ेत. 
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(२) र् (३) नागरी सुवर्धा कें द्रामध्ये काम करणाऱ्या कमवचाऱ्याींना पगार दिला नसल्याबाबतच्या 
तरारी बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस प्राप्त झाल्यानींतर सिर तरारी मे. अलींककत सल. च्या 
प्रोजेक्् मॅनेजरला र्ेळोर्ळेी पाठर्ून ई-मेलदीर्ारे सतत पाठपुरार्ा केल्यानींतर, सिर 
कमवचाऱ्याींना मा्े माचव, मे र् जून, २०२० या मद्न्याींचा पगार िेण्यात आल्याचे तसेच, नागरी 
सुवर्धा कें द्र बींि असल्याने एवप्रल, २०२० या मद्न्याचा पगार दिला नसल्याचे बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेस ई-मेलदीर्ारे कळवर्ण्यात आले आ्े. 
   तथावप, सिर कमवचाऱ्याींना जुलै, २०२० ते नोव् े्ंबर, २०२० पयतं पगार दिल्याबाबत म.े 
अलींककत सल. याींनी बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस कोणती्ी माद्ती सािर केलेली ना्ी.  
   सिर प्रकरणी म.े अलींककत सल. याींना कारणे िाखर्ा नो्ीसची बजार्णी केल्यानींतर ायाींनी 
बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्यामुळे ायाींना अींततम कारणे 
िाखर्ा नो्ीस बजार्ण्यात आली ्ोती. 
   तथावप सिर कीं पनीने दिनाींक १ डडसेंबर, २०२० पासून अचानकपणे नागरी सुवर्धा कें द्रात 
सेर्ा िेण्याचे थाींबवर्ल्यामळेु दिनाींक २४ डडसेंबर, २०२० रोजी सिर कीं पनीला कीं त्रा् करार रदीि 
झाल्याबाबतच ेआिेश िेण्यात आले आ्ेत. तसेच सिर कीं पनीने बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस 
सािर केलेली बक् गॅरीं्ी जप्त करुन ती र््वर्ण्यात आली असून, सिर रक्कम 
म्ानगरपासलकेच्या खाती जमा करण्यात आली आ्े. 
   तसेच, सिर कीं पनी कमवचाऱ्याींचा थकीत पगार िेत ना्ी तोपयतं म्ानगरपासलकेच्या 
नागरी सुवर्धा कें द्रात असलेली ायाींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आ्े. 
     ___________ 

  
मुाांबई-र्ोवा महामार्ागवरील चौपदरीिरण दरम्यान वाहतूि िोंडी होत असल्हयाबाबत 

  

(१५)  ११८०४ (१९-०९-२०२०). श्री.िालीदास िोळाांबिर (वडाळा) : सन्माननीय सावगजननि 
बााांधिाम (सावगजननि उपक्रम वर्ळून) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोर्ा म्ामागावर्रील चौपिरीकरण िरम्यान नाींिगार् ततठा येथ ेपुलाचे अधवर्् काम 
पुन््ा एकिा सुरु झाले असल्यामळेु नागररकाींना र्ा्तूक कद डीचा प्रचींड सामना करार्ा लागत 
आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, सिर काम पूणव ्ोईपयतं र्ा्तूक कद डी ्ोणार असल्यान ेायाला पयावयी रत्यता 
प्रशासनाने तयार केला आ्े काय, 
(३) नसल्यास, नागररकाींना र्ा्तूक कद डीमुळे ्ोणारा त्रास लिात घेता पयावयी रत्यायाबाबत 
शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

 

श्री. अशोिराव चव्हाण (११-१२-२०२०) : (१) ्े खरे ना्ी. सियश्त्यथतीत मुींबई-गोर्ा 
म्ामागावर्रील ‘नाींिगार् ततठा’ येथील भुयारी मागावच े(अींडरपासचे) बाींधकाम पूणव झालेले असून 
जोडरत्यायाींच्या सींरिक सभींतीच ेकाम प्रगतीत आ्े. ायामळेु र्ा्तूक तनयींबत्रत पध्ितीन ेसेर्ा 
रत्यायार्रुन सुरु आ्े. 
(२) र् (३) सियश्त्यथतीत सिर दठकाणच्या सेर्ा रत्यायाींच ेकाम पूणव झालेले असल्यामळेु पयावयी 
रत्यायाची आर्चयकता ना्ी. 
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 
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अाांधेरी (मुाांबई) येथे म.ेशमलेननयर ररयाशलटी या वविासिाने 
ननयमबा्य बााांधिाम िेल्हयाबाबत 

  

(१६)  ११८४६ (०६-०८-२०२०).   अॅड.आिाश फुाां डिर (खामर्ााांव) :   सन्माननीय नर्र वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई म्ानगरपासलकेच्या के (पश्चचम) वर्भागातील अींधेरी सब र्े, एस.व््ी. रोड येथ े
मे.समलेतनयर ररयासल्ी या वर्कासकान ेसी्ीएस रमाींक ६५, ६६ ए, ६६ पी्ी, १ त े५ येथील 
नाल्याच्या िोन््ी बाजून ेआरसीसी बाींधकाम केल्यान े र् का्ी दठकाणी नाला बींदित्यत केला 
असून पार्साळयात ्ा पररसर पाण्याचा तनचरा न झाल्यान ेजलमय ्ोर्नू तेथील नागररकाींच े
श्जर्ीताच ेर् मालमते्तच ेनुकसान ्ोत आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२)  असल्यास, सिर दठकाणी नाल्याची रूीं िी ६.५ मी्र करण्यात आली असल्याच े
म्ानगरपासलकेच्या अ्र्ालात केर्ळ कागिोपत्री नमूि करण्यात आली असून वर्दीयमान 
अधधकाऱ्याींनी नाल्याची रूीं िी सदीय:श्त्यथतीत मोजणी करून ६.५ मी्र आ्े असा अ्र्ाल 
दिलेला ना्ी, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३)  असल्यास, सिर प्रकरणी वर्कासकाने बनार्् कागिपत्र े तयार केल्याबाबत ायाच्यार्र 
एमईसीआर रमाींक ०४/२००९, दिनाींक २२ डडसेंबर, २००९ रोजी र्ा ाया सुमारास डी.एन.नगर 
पोलीस त्यथानक अींधेरी (पश्चचम) येथे गुन््ा िाखल झालेला असून वर्कासकान ेनाल्याची रूीं िी 
कमी करून म्ानगरपासलकेच्या ताकासलन अधधकाऱ्याींसमर्ेत सींगनमत करून नाल्यालगत 
अनधधकृत बाींधकाम केल्याबाबत लाईर् तन लाई् या सामाश्जक सींत्यथेन े तसेच वर्धानसभा 
सित्ययाींनी दिनाींक १६ ऑगत्य्, २०१८ रोजी र्ा ाया सुमारास मा.मुख्यमींत्री र् आयुक्त, मुींबई 
म्ानगरपासलका याींच्याकड ेतरारी सािर केल्या असून ताकासलन आयुक्त श्री.प्रवर्ण परिेशी 
याींनी दिनाींक ४ जुलै, २०१९ रोजी र्ा ाया सुमारास  त्यथळ पा्णी करून या प्रकरणी तातडीन े
कारर्ाई करण्याचे आिेश िेर्ून्ी अदीयाप कोणतीच कारर्ाई झालेली ना्ी, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आ्े काय, ायात काय आढळून आले आ्े र् 
ायानुसार अनधधकृत बाींधकाम तनषकाससत करून िोषीींर्र कारर्ाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१५-०१-२०२१) : (१) ्े खरे ना्ी.   
(२), (३) ४) र् (५) सिर भूभागातून र्ा्णाऱ्या नाल्याच्या बब्रमत्य्ोर्डॅ अ्र्ालातील प्रत्यतावर्त 
५ मी. रुीं िीचे ३०% ततके अधधक रुीं िीकरण प्रत्यतावर्त करुन र्ात्यतुवर्शारिाच्या वर्नींतीनुसार 
अततररक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) याींच्या मींजुरीन ेअसभप्राय िेऊन सिर नाला ६.५० मी. ततका 
रुीं ि तसेच सिर नाल्याची ६.५० मी. पेिा जात्यत असलेली रुीं िी कायम ठेर्ण्यात आली आ्े. 
   तसेच सिर नाल्याचे ब्ुताींश काम पूणव झाल्यामळेु सिर नाल्याच्या कामाचे तनरीिण 
करुन उप प्रमखु असभयींता (पजर्ा) याींनी दिलेल्या दिलेल असभप्रायानुसार नाल्याची रुीं िी ६.५० 
मी. र् ायापेिा जात्यत असलेली ८.६० मी. ततकी रुीं िी कायम ठेर्ली आ्े.  
   याबाबत खातरजमा केल्यानींतर सिर नाल्याच्या पूणव झालेल्या कामास दिनाींक १४.०६.२०१७ 
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रोजी अींशत: पूणवार्ाचा िाखला िेण्यात आला आ्े. 
   सिर प्रकरणी बनार्् कागिपत्र ेतयार केल्याबाबत सींबींधधताींवर्रुध्ि िािाभाई नौरोजी नगर 
पोलीस ठाणे दिनाींक २१.१२.२००९ रोजी एमईसीआर र. ०४/२००९ कलम ४२०, ४६७, ४६८, 
४७१, ३८६, ५०६(२), ५११ स् १२०(ब) स् ३४ भािींवर् अन्र्ये गुन््ा िाखल करण्यात आला 
असून, म्ानगर िींडाधधकारी, १० र्े न्यायालय, अींधेरी (पूर्व) येथ ेिोषारोपपत्र िाखल करण्यात 
आले आ्े. 
  सिर नाल्याबाबत बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस प्राप्त झालेल्या तरारी र् बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेच ेताकालीन आयकु्त याींनी केलेल्या त्यथळपा्णीच्या अनुषींगान ेसािर करण्यात 
आलेला सिम अधधकाऱ्याींनी अर्लोकीत केल्यानींतर मा. वर्धानसभा सित्ययाींना दिनाींक 
३०.०८.२०१९ र् दिनाींक ०७.११.२०१९ रोजीच्या पत्रान्र्ये कळवर्ण्यात आल्याच े बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े.     
     ___________ 

  
खेड-शशवापूर (पुणे) टोलनािा स्तथलााांतरीत होण्याबाबत 

  

(१७)  ११९९५ (१८-०९-२०२०).   श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल हटाांर्रे (वडर्ाव शेरी), 
श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळाांदी), श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.शभमराव तापिीर 
(खडिवासला) :  सन्माननीय सावगजननि बााांधिाम (सावगजननि उपक्रम) वर्ळून माांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड-सशर्ापूर (पुणे) येथील ्ोलनाक्यार्र सातायान े्ोणारी प्रचींड र्ा्तकू कद डी, रत्यायाींची 
झालेली िरुर्त्यथा र् सश्व् व्स रत्यायाकड ेकेलेलीं िलुवि याबबत अनके र्ेळा नो्ीसा/समज िेऊन 
िेखील राषरीय म्ामागव र् सींबधधत ्ोल कीं पनीकडून िलुविच करण्यात आल्यान े त्यथातनक 
नागररकाींस् म्ामागावर्रून प्रर्ास करणाऱ्याींिेखील त्रास स्न करार्ा लागत असल्याच ेमा्े 
मे, २०२० मध्ये र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) तसेच, पुणे, म्ामागव प्राधधकरणान े पाच तालुक्यासाठी ्ोलमार्ीच े लेखी पत्र दिले 
असताना्ी खेड-सशर्ापूर ्ोलनाका व्यर्त्यथापन अनधधकृतपणे ्ोलर्सुली करीत असल्यान ेसर्व 
पिाचे लोकप्रतततनधी, व्यार्सातयक र्ा्न चालक सींघ्नचेे पिाधधकारी र् कृती ससमती याींच्या 
र्तीन ेसींबींधधत प्रशासनाकड ेबैठक घेऊन तनर्ेिन दिले असल्याच ेतनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी 
खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आ्े काय, चौकशीअींती काय 
आढळून आले र् ायानुसार सिर ्ोल सींिभावत समत्यया सोडवर्ण्यासाठी शासनाकडून कोणाया 
त्यर्रुपाची कायवर्ा्ी करण्यात आली र्ा येत आ्े, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 
 

श्री. अशोि चव्हाण (०१-०१-२०२१) :(१) खेड-सशर्ापूर (पुणे) येथील ्ोलनाका कें द्र शासनाच्या 
भारतीय राषरीय राजमागव प्राधधकरणाच्या अखायारीत आ्े. 
   र्ा्तूक कद डीमळेु प्रर्ाशाींना ्ोणारी गैरसोय कमी करण्यासाठी भारत सरकारच्या 
तनिेशानुसार सिर ्ोलप्लाझार्र र्ात्य््ॅगव्िारे तलेक्रॉतनक ्ोल सींकलन सुरु करण्यात आले 
आ्े. तसेच प्रर्ासकायांना र्ात्य््ॅग सुवर्धेचा उपयोग करण्यास प्रोासाद्त केले जात आ्े. 
जेणेकरुन ्ोल प्लाझार्र कोणती्ी गिी ्ोणार ना्ी. सध्या िोन््ी बाजूींच्या र्क्त १ लेनला 
्ायब्रीड लेन (रोकड/त.) म््णून परर्ानगी आ्े र् उर्वररत १८ लेन खेड-सशर्ापूर ्ोल प्लाझा 
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येथे र्ात्य््ॅग असलेल्या र्ा्नाींसाठी आ्ेत. कधीकधी नॉन र्ात्य््ॅग र्ा्ने समवपवत र्ात्य्ॅग 
लेनमध्ये प्रर्ेश करतात, ज्यामळेु र्ात्य््ॅग र्ा्नाींची गैरसोय ्ोते. सशर्ाय ्ोल प्लाझार्र 
र्ा्तुकीची कद डी ्ोत.े 
   मे २०२० च्या मद्न्यात कोवर्ड १९ (साथीचा रोग) साथीचा प्रसार ्ोऊ नये म््णून 
सरकारकडून तनबधं/लॉकडाऊन पररश्त्यथती लागू केल्यामळेु म्ामागव ककीं र्ा खेड सशर्ापूर ्ोल 
प्लाझार्र र्ारच कमी र्िारी ्ोती. 
   सिर दठकाणचा रत्यता र्ा्तकुीयोग्य ठेर्ण्याकररता त्यर्तींत्र असभयींता तथा भारतीय राषरीय 
राजमागव प्राधधकरणामार्व त कीं त्रा्िार याींना र्ेळोर्ळेी सचूना िेऊन तनयसमतपणे आर्चयक 
िरुुत्यती करण्यात येत,े असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव प्राधधकरण,पुणे याींनी 
कळवर्ले आ्े. 
(२) ्ोलमार्ीबाबत भारतीय राषरीय राजमागव प्राधधकरणाकडून कोणते्ी पत्र तनगवसमत 
करण्यात आलेले ना्ी.तथापी खेड-सशर्ापूर ्ोल प्लाझा ््ार् कृती ससमतीच्या आींिोलनानींतर 
भोर, र्ेल््ा,मुलाशी,्र्ेली आणण पुरींिर या पाच तालुक्याींमधधल  अव्यार्सातयक र्ा्नाींना ्ोल 
मधून सू् िेण्यात येत असल्याबाबत कीं त्रा्िाराकडून दि.१६.०२.२०२० च्या पत्रान्र्ये कृती 
ससमतीला कळवर्ले आ्े. 
     तसेच प्रत्यतुत प्रकरणी तनर्िेन प्राप्त झाले आ्े, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
राजमागव प्राधधकरण, पुणे याींनी कळवर्ले आ्े. 
(३) प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव प्राधधकरण, पुणे याींनी प्रत्यतुत प्रकरणी 
पुढीलप्रमाणे माद्ती कळवर्ली आ्े:- 
अ) खेड-सशर्ापूर ्ोलनाक्यार्र करण्यात येत असलेली ्ोलर्सलुी ्ी मींजूर 
अधधसुचनेनुसार/करारनाम्यानसुार करण्यात येत आ्े. 
ब)  सिर ्ोलनाक्यार्र सदीयश्त्यथतीत र्ात्य््ॅगदीर्ारे तलेक्रॉतनक ्ोल सींकलन सुरु करण्यात 
आले आ्े. दि. १५.१२.२०१९ पूर्ी याच ेप्रमाण २०% ्ोत ेते आता सुमारे ५०% ते ५५% पयतं 
असल्याचे तनिशवनास आले आ्े. तसेच र्ात्य््ॅग सुवर्धेचा र्ापर करण्यासाठी प्रर्ाशाींना 
आर्ा्न केले जात आ्े. 
क) पुणे दिशकेड ेजाणा-या ्लक्या र्ा्नाींसाठी जािा ्ोल बथू (५) बसवर्ण्याचे तनयोजन आ्े. 
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
िोरोना िाळात खासर्ी रुग्णालयााांिडून जादा दराची आिारणी होत असल्हयाबाबत 

  

(१८)  १२३१४ (१८-०९-२०२०).   श्री.चाांद्रिााांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वााांदे्र 
पजश्चम), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्री.साांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्हवन 
(सायन-िोळीवाडा), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नार्पूर दक्षिण 
पजश्चम), श्री.परार् शाह (घाटिोपर पूवग) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) कोरोना काळात शासनान ेउपचारासाठी खासगी रुग्णालयाींना िर तनधावररत केले असताना्ी 
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खासगी रुग्णालयाींकडून सर्वसामान्य रुग्णाींची जािा िर आकारुन लू् केली जात असल्याच े
मा्े जनू, २०२० मध्ये र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय,  

(२) असल्यास, मुींबईतील भाद्या रुग्णालयामध्ये छातीत िखुत असल्याच्या तरारीसाठी िाखल 
झालेल्या रुग्णाच्या कु्ुींबीयाींची सींमती न घेता एन्जीओप्लात्य्ी करून ४ लाख ७० ्जार 
रुपयाींचे बबल आकारण्यात आल्याचे आढळून आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 

(३) असल्यास, या प्रकारे कुलाव येथील खासगी रुग्णालयाींमध्ये कोरोनाच्या र्ैदीयकीय 
उपचारासाठी िाखल करण्यात आलेल्या रुग्णाच े २१ दिर्साींच े िेयक साडिे्ा लाख रुपयाींच्या 
जर्ळपास करण्यात आल्याच ेतनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय,  

(४) असल्यास, या प्रकरणाींची शासनामार्व त चौकशी करण्यात आली आ्े काय, चौकशीनूसार 
शासनाचे तनयम धाब्यार्र बसर्ून मुींबई येथील सर्वसामान्य रुग्णाींची आधथवक र्सर्णूक 
करणाऱ्या खासगी रुग्णालयाींर्र शासन कोणती कारर्ाई करणार र्ा करीत आ्े,  

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 

 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१३-०१-२०२१) : (१) कोरोना काळात शासनाने उपचारासाठी खासगी 
रुग्णालयाींना िर तनधावररत केले असताना्ी खासगी रुग्णालयाींकडून सर्वसामान्य रुग्णाींची जािा 
िर आकारुन लू् केली जात असल्याबाबतच्या तरारी बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या 
सार्वजतनक आरोग्य वर्भागास प्राप्त झालेल्या ना्ीत.       
(२) सिर रुग्णाच्या गींभीर श्त्यथतीबाबत ायाच्या नातेर्ाईकाींना माद्ती िेऊन ॲन्जीओप्लात्य्ी 
र् पुढील उपचाराकररता ायाींची मौणखक सींमती घेण्यात आली ्ोती. 
   तथावप बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या लेखा पररिकाींच्या तपासणीनींतर आकारण्यात आलेले 
रु. ४.७० लाख ततके बबल रु. १ लाखान ेकमी करण्यात आले असून, उर्वररत रकमेच ेपुढील 
तारखेच े१० धनािेश रुग्णाच्या नातेर्ाईकाींकडून रुग्णालयात जमा करण्यात आले आ्ेत.  
(३) कुलाव येथील कोद्नूर ्ॉश्त्यप्ल या खाजगी रुग्णालयात िाखल करण्यात आलेल्या एका 
रुग्णाचे ३५ दिर्साींसाठीचे बबल रु. १२.९९ लाख ततके झाले ्ोते.  
   सिर रुग्ण प्रथमत: २०% कोट्याींतगवत िाखल करण्यात आला ्ोता. तदीनींतर सिर 
रुग्णाच्या सींबींधधताींसोबत बबल काऊश्न्ससलींग िरम्यान केलेल्या मागणीर्रुन रुग्णालय 
प्रशासनाने सरकारी धोरणानुसार बबलाची आकारणी करुन अींततम बबल रु. १२.९९ लाख ततके 
तनधावररत केले आ्े. सिर बबलाचा भरणा रुग्णान े केला असून, ायाींनी याबाबत कोणती्ी 
तरार केली नसल्याचे बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े.  
(४) रुग्णालयातील खा्ाींचे व्यर्त्यथापन तसचे तनयमाींनसुार शुल्काची आकारणी यासाठी 
शासनाने तनश्चचत केलेल्या िरानुसार खाजगी रुग्णालयामार्व त िेयके आकारण्याबाबतच्या 
कायवर्ा्ीच्या तनरीिणाकररता बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेमार्व त सनिी अधधकारी र् 
म्ापासलकेच्या मखु्य लेखापररिक याींची तनयुक्ती करण्यात आली आ्े. 
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 
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बहृनमुाांबई महानर्रपाशलिेतील व महाराष्ट्रातील अनेि खाजर्ी  
नशसरं् होम अवैधरर्या सुरु असल्हयाबाबत 

  

(१९)  १२४३९ (१९-०९-२०२०).   श्री.देवेंद्र भुयार (मोशी), श्री.राजिुमार पटेल (मेळघाट), 
श्री.रईस शखे (शभवाांडी पूवग), श्री.बळवाांत वानखड े (दयागपूर), श्री.अब ू आजमी (मानखूदग 
शशवाजीनर्र) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या र् म्ाराषरातील ्दीिीतील अनेक खाजगी नससगं ्ोमच े
कामकाज म्ाराषर नससगं ्ोम नद िणी अधधतनयम १९४९ म््णून ओळखल्या जाणाऱ् या 
र्ैधातनक कायदीयाींची तरतूि, तनयम र् तरतुिीींचा भींग करून खाजगी नससगं ्ोम र् ्ॉश्त्यप्ल 
सुरु आ्ेत, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असल्यास, खासगी नससगं ्ोम र् ्ॉश्त्यप्ल ्े म्ाराषर प्रिषूण तनयींत्रण मींडळ, 
अश्ग्नशमन िल वर्भाग, सार्वजतनक आरोग्य वर्भाग, नगररचना आणण तमारत र् कारखाना 
वर्भाग याींच्याकडून अतनर्ायव ना ्रकत आणण परर्ानगी घेतल्यासशर्ाय बकेायिेशीररराया 
कायवरत आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, नससगं ्ोम्सच्या र् ्ॉश्त्यप्लच्या कामकाजासाठी आर्चयक असणारी खाजगी 
नससगं ्ोम ककमान बेड आणण एमएनसी नसवची आर्चयक सींख्या राखण्यात अपयशी ठरली 
आ्े तसेच का्ी खाजगी नससगं ्ोम बकेायिेशीर आणण अनधधकृत तमारतीींमधून कायव करीत 
आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, का्ी नससगं ्ोमनी आपापल्या नससंग ्ोममध्ये बेकायिेशीर बाींधकाम केले 
आ्े यात मोठ्या प्रमाणात अतनयसमता आणण गैरव्यर््ार झाल्याचे दिसून येत आ्े, ्े ्ी 
खरे आ्े काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आ्े काय, चौकशीनूसार कोणती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१५-०१-२०२१) : (१), (२), (३) र् (४) बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या 
सार्वजतनक आरोग्य वर्भागामार्व त मुींबईतील खाजगी नससगं ्ोम्स/ रुग्णालयाची बॉम्ब ेनससगं 
्ोम रश्जत्यरेशन ॲक्् १९४९ अींतगवत नद िणी करण्यात येत.े 
      तसेच, जागेच्या कागिपत्राींस् आर्चयक ाया सर्व तनकषाींची पूतवता करीत असल्यास 
नससगं ्ोमची नद िणी केली जाते.  
      बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलका िेत्रात अनधधकृत नससगं ्ोम्स आढळल्यास ाया नससगं 
्ोमची म्ानगरपासलकेच्या वर्भागीय र्ैदीयकीय आरोग्य अधधकारी याींच्यातरे् पा्णी करुन 
सींबींधधत नससगं ्ोम्सला तपासणी अ्र्ाल (IR) िेण्यात येतो. सिर तपासणी अ्र्ालात नमूि 
केलेल्या त्रु्ीींची पूतवता झालेली नसल्यास गुन््ा (OS) िाखल करण्यात येतो.  
     मुींबई अश्ग्नशमन िलामार्व त नससगं ्ोम/्ॉश्त्यप्ल तायािीींची पा्णी करुन 
अश्ग्नसुरक्षिततेच्या दृष्ीने अश्ग्नसुरक्षिततेच्या अ्ी पूतवतेसापेि प्रमाणपत्र िेण्यात येत.े 
     बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या अश्ग्नशमन िलामार्व त नससगं ्ोम/्ॉश्त्यप्ल याींची 
म्ाराषर आग प्रततबींधक र् जीर् सींरिक उपाययोजना अधधतनयम २००६ अींतगवत यदृच्छेन े
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(Random) तपासणी करण्यात येते र् अश्ग्नसुरिा पुतवतेमध्ये त्रु्ी आढळून आल्यास ाया 
दठकाणी म्ाराषर आग प्रततबींधक र् जीर् सींरिक उपाययोजा अधधतनयम २००६ अतगतं 
नो्ीस िेर्ून कारर्ाई करण्यात येते. 
(५) र् (६) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
िुळर्ाव-बदलापूर (जज.ठाणे) नर्रपाशलिा हद्दीतील जाहहरात  

िाां पनयािडून अननयशमतता झाल्हयाबाबत 
  

(२०)  १२४६१ (२०-०९-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हहासनर्र) :  सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुळगार्-बिलापूर (श्ज.ठाणे) नगरपासलका ्दीिीतील जाद्रात कीं पन्याकडून अतनयसमतता 
झाल्याने मा.श्जल््ाधधकारी र् मा.उपवर्भागीय अधधकारी, उल््ासनगर याींनी जाद्रात कीं पनीर्र 
कारर्ाई करण्याबाबतचे ककीं र्ा सिर कीं पन्याचे ठेके रदीि करण्याबाबतचे आिेश नगरपासलका 
प्रशासनाला दिलेले आ्ेत, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ्े काय, चौकशीअींती काय तनिशवनास आले 
तिनुसार नगरपररषि प्रशासनाने कोणकोणाया जाद्रात कीं पन्यार्र कोणाया त्यर्रुपाची कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (२१-१२-२०२०) : (१) ्े खरे आ्े. 
(२) सिर प्रकरणी श्जल््ाधधकारी, ठाणे याींनी उप वर्भागीय अधधकारी, उल््ासनगर 
याींच्यामार्व त चौकशी केली असनू, ायामध्ये “म.े शे्रया कन्त्यरक्शन” या जाद्रात सींत्यथेने 
तनश्चचत करुन दिलेल्या दठकाणापेिा कमी दठकाणी दिशािशवक त्यर्ागत कमानी, (गॅन्रीज) 
कॅन््ी सलव््र उभारले असल्याचे तनिशवनास आल्याने सिर सींत्यथेला दिलेले कीं त्रा् रदीि 
करण्यात आले आ्े. 
(३) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
जोरे्श्वरी (पूवग) मुाांबई रेल्हवे स्तथानिाजवळ असलेल्हया महानर्रपाशलिेच्या नवलिर मािेटचा 

वविास िरण्याबाबत 
  

(२१)  १२४७० (१९-०९-२०२०).   श्री.रववाांद्र वायिर (जोरे्श्वरी पूवग) : सन्माननीय नर्र वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जोगेचर्री (पूर्व) रेल्र्े त्यथानकाजर्ळ असलेल्या म्ानगरपासलकेचे नर्लकर माके् सध्या 
अायींत अततधोकािायक श्त्यथतीत आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, या मींडईतील गाळेधारकाींना म्ानगरपासलका प्रशासनाने मींडई ररक्त 
करण्यासींिभावत पाठवर्लेल्या सुचनाची सध्यश्त्यथती काय आ्े, 
(३) असल्यास, सिर मींडईच्या तनयोश्जत तमारतीचे आराखडे् ी र्ात्यतुवर्शारिाकडून तयार असून 
्े काम लर्करात लर्कर सुरु करणेबाबत त्यथातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.आयुक्त र् सींबींधधत 
अधधकारी याींच्याबरोबर सींयुक्त बठैक घेतली ्ोती, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
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(४) असल्यास, बैठकीत दिलेल्या सूचनाींची िखल न घेण्यामागची कारणे काय आ्ेत,    
(५) असल्यास, त्यथातनक लोकप्रतततनधीींनी या मींडईचा वर्कास ्ा्गका्गच्या धतीर्र 
करण्यासींिभावत केलेल्या सूचनाींर्र शासनान े कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े 
तसेच ककती कालार्धीत सिर काम ्ोणे अपेक्षित आ्े, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (३०-१२-२०२०) : (१) जोगेचर्री (पूर्व) रेल्र्े त्यथानकाजर्ळ असलेल्या 
म्ानगरपासलकेच्या नर्लकर मींडईचे सींरचनाामक सल्लागार र् बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच े
ताींबत्रक सल्लागार ससमतीने दिलेल्या अ्र्ालानुसार, मींडईच्या बैठ्या शेड्स धोकािायक घोवषत 
करण्यात आल्या असून, मींडई ररक्त करुन तोडण्याचे असभप्राय दिले आ्ेत. 
(२) सिर मींडईतील अनुज्ञापत्रधारकाींना मींडईतील गाळे ररक्त करुन बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेमार्व त ायाींना पयावयी जागेर्र त्यथलाींतरीत करण्याच्या नो्ीसा बजार्ण्यात 
आल्या. 
  परींतु, अनुज्ञापत्रधारकाींनी पयावयी जागेर्र त्यथलाींतरीत ्ोण्यास तीव्र वर्रोध िशववर्ला. 
िरम्यानच्या काळात मींडईच्या अायींत धोकािायक असलेल्या शेडची बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेमार्व त िरुुत्यती करण्यात आली असून, सदीय:श्त्यथतीत अनुज्ञापत्रधारक सिर 
मींडईमध्ये व्यर्साय करीत आ्ेत. 
(३) ्े खरे आ्े.  
(४) सिर बैठकीत दिलेल्या सूचनाींची िखल घेऊन आराखड े बनवर्ण्याचे काम प्रगतीपथार्र 
आ्े. 
(५) र् (६) नागररकाींना जोगेचर्री त्यथानकातून थे् मींडईमध्ये खरेिीसाठी जाता यार्े याकररता 
जोगेचर्री रेल्र्े त्यथानकातून येणारे पािचारी पूल मींडईच्या तमारतीच्या पद्ल्या अथर्ा िसुऱ्या 
माळ्याशी जोडण्यात यार्ा अस ेसिर बैठकीिरम्यान सुचवर्ण्यात आले ्ोत.े 
   तथावप, सिर पािचारी पूल ्ा मींडईच्या भूखींडाच्या पुढे उतरत असनू, ायामुळे सिर पूल 
मींडईच्या तमारतीस जोडता येणार ना्ी अस ेरेल्र्ेने कळवर्ले. 
   ायामुळे सिर मींडईच्या बाजलूा रेल्र् े लाईन असल्यामळेु र् तेथ े असलेल्या नाल्याच्या 
सभींतीचे काम करार्याचे असल्याने मोठी मोकळी जागा सोडून आराखड े बनवर्ण्यात आले र् 
जोायाचे िेत्रर्ळ सदीय:श्त्यथतीत असलेल्या अनुज्ञापत्रधारकाींना सामार्ून घेण्यासाठी आर्चयक 
असलेल्या िेत्रर्ळापुरतचे असल्याने रेल्र्े पािचारी पूल मींडई तमारतीला जोडणे शक्य ्ोणार 
ना्ी. 
   सिर बैठकीतील सचूनेप्रमाणे मडगाींर् (गोर्ा) येथील मास ेमींडईप्रमाणे नर्लकर मींडईतील 
मासळी वर्भागामध्ये अींतगवत व्यर्त्यथा करण्याचे प्रत्यतावर्त आ्े. 
   तसेच, सिर मींडईतील अनजु्ञापत्रधारकाींना मींडईमध्येच ताापरुते सींरमण सशबबर बाींधनू 
िेण्याचा तनणवय झाला असून, म्ापासलका र्ात्यतुवर्शारि याींच्याकड ेआराखड ेबनवर्ण्याच ेकाम 
प्रगतीपथार्र आ्े. 
   तसेच, न.भ.ूर. २५५, २५६, २५७, २५८ र् २५९ ्े भूखींड म्ापासलका ककरकोळ मींडईसाठी 
आरक्षित असून ायापैकी न.भ.ूर. २५६, २५७ र् २५८ ्े भखूींड बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या 
नार्ार्र झाल्यानींतर मखु्य तमारतीच ेआराखड ेमींजुरीकररता सािर करण्यात येणार असल्याचे 
बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े. 
     ___________ 
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मुाांबईतील भोईवाडा र्ाव वसाहतीचा पुनववगिास िरण्याबाबत 
  

(२२)  १२५४० (१६-०७-२०२०). श्री.अजय चौधरी (शशवडी) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील भोईर्ाडा गार् ्ी र्सा्त मुींबई म्ानगरपासलकेची मालमात्ता असून या 
भूखींडार्रील बैठ्या चाळीचा पुनवर्वकास करण्याचे काम सन २००४ मध्ये सुरु करण्यात आले 
असून सन २००९ पयतं पूणव करार्े अशी अ् असताींना्ी सन २०२० पयतं म्ानगरपासलकेने 
नेमलेल्या कीं त्रा्िारान ेपुनवर्वकासाचे काम पूणव केलेले ना्ी, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, सिर र्सा्तीमधील रद्र्ाशी गत अनेक र्षांपासनू सींरमण सशबबरात रा्त 
असून या सींरमण सशबबराींची्ी मोठ्या प्रमाणात िरुर्त्यथा झालेली असल्यामुळे सींरमण 
सशबबरात रा्णा-या उक्त र्सा्तीमधील रद्र्ाचयाींच्या आरोग्यास धोका तनमावण झाला आ्े, ्े 
्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सन २००९ पयतं काम पूणव न केल्यास िर आठर्ड्यास ५ लाख २९ ्जार 
रुपये िींड कीं त्रा्िारास लार्ण्याची तरतूि करारनाम्यात ्ोती, ायानुसार २२ को्ी रुपये िींड 
आकारण्यात आला असून उक्त िींडाची रक्कम कीं त्रा्िाराने म्ानगरपासलकेस अदीयाप्ी अिा 
केलेली ना्ी, ्े ्ी खरे आ्े काय,  
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय आढळून आले र् 
ायानुसार उक्त पुनवर्वकासाचे काम पूणव ्ोऊन राद्र्ाचयाींना न्याय िेण्याच्या अनुषींगान े
शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (३०-१२-२०२०) : (१) मुींबईतील भोईर्ाडा गार् या र्सा्तीचा पुनवर्वकास 
करण्याच्या प्रत्यतार्ास त्यथायी ससमतीच्या मींजुरीनींतर सिर कामासाठी तनवर्िा प्रकरयेतनू मे. 
वर्घ्न्ताव बबल्डसव ॲण्ड प्रोजेक््स प्रा.सल. याींची कीं त्रा्िार म््णून तनयुक्ती करण्यात आली 
्ोती. ायानुसार सिर कीं त्रा्िारास दिनाींक २८.०३.२००३ अन्र्ये त्यर्ीकृती पत्र िेऊन पुनर्वसन 
तमारत र. १ च्या बाींधकामास दिनाींक ०१.०२.२००६ रोजी परर्ानगी दिली ्ोती.  
     सिर कीं त्रा्ातील अ्ी र् शतीनुसार कीं त्रा् दिनाींक ३१.०१.२०१० पयतं पूणव ्ोणे अपेक्षित 
्ोते. तसेच कीं त्रा् कालार्धी सींपल्यानींतर्ी िींडाामक कायवर्ा्ी करुन बाींधकाम सुरु 
ठेर्ण्याची/पूणव करण्याची तरतूि सिर कीं त्रा्ामध्ये ्ोती.  
    तथावप िींडाची रक्कम र्ाढत असून्ी कीं त्रा्िार काम करत नसल्यामुळे कीं त्रा्िारास 
“काम रदीि का करु नये” म््णून “कारणे िाखर्ा” नो्ीस बजार्ून कीं त्रा् आ्े तशा 
पररश्त्यथतीत थाींबर्ून दिनाींक २६.११.२०१५ रोजी बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेमार्व त सिर 
कीं त्रा्िाराची तनयुक्ती रदीि करण्यात आली आ्े.  
    सिर तनयुक्ती रदीि करण्याच्या आिेशास कीं त्रा्िाराने मा. उच्च न्यायालयात रर् याधचका 
र. ७४० (एल)/२०१६ र् कमसशवअल सु् र. १९०/२०१६ अन्र्ये आव््ान दिले ्ोते. 
   तसेच उर्वररत काम पूणव करण्यासाठी मधल्या काळात बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेमार्व त 
खुल्या तनवर्िेदीर्ारे मे. ककत्य्ोन ररयल््सव डवे््लपसव प्रा.सल. याींची तनयुक्ती करण्यात आली 
्ोती. 
   तथावप मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनाींक २१.०४.२०१६ र् दिनाींक २२.०८.२०१६ रोजीच्या 
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आिेशानुसार नर्ीन कीं त्रा्िार तनयुक्तीसाठी त्यथधगती आिेश िेण्यात आले असनू, सिर 
त्यथधगती आिेश अदीयावप कायम आ्ेत.  
   तसेच, कमसशवअल सु् रमाींक १९०/२०१६ मधील नो्ीस ऑर् मोशन र. ५३/२०१६ दिनाींक 
१४.०९.२०१६ पासून सनुार्णी तथा अींततम तनर्ाड्यासाठी प्रततिाधीन असनू, बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेने दिनाींक ०७.११.२०१७ रोजी प्रेससपी सािर करुन तनर्ाड्याला गती िेण्यासाठी 
मा. उच्च न्यायालयाला वर्नींती केली आ्े.  
   तथावप बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस् सर्व पिकाराींच ेयुक्तीर्ाि दिनाींक ०८.०७.२०१९ रोजी 
मा. उच्च न्यायालयात पूणव झाले असून, नो्ीस ऑर् मोशनचा अींततम तनर्ाडा प्रततिाधीन 
आ्े.       
(२) सिर सींरमण सशबबरातील तमारतीींच ेत्यथापाय र् वर्दीयुत िरुुत्यतीचे काम तनयुक्त कीं त्रा्िार 
मे. ककीं जल कन्त्यरक्शन याींनी दिनाींक ३०.०८.२०१८ रोजी समाधानकारकरराया पूणव केले असून, 
सिर कामाचा िोष िातयार् कालार्धी सर्वसाधारण (त्यथापाय र् वर्दीयुत) कामासाींठी ३ र्षे र् 
सींरचनाामक र् जलभेिीकरण कामासाठी ५ र्षे ततका आ्े.  
  तसेच, सिर तमारतीच्या िरुुत्यतीबाबत रद्र्ाशाींकडून प्राप्त तरारीींच े तनर्ारण सींबींधधत 
कीं त्रा्िाराकडून र्ेळोर्ेळी करुन घेण्यात येते. सदीय:श्त्यथतीत सिर र्सा्तीतील रद्र्ाशाींची 
िरुुत्यतीबाबतची कोणती्ी तरार प्रलींबबत नसल्याच े बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेन े कळवर्ले 
आ्े.  
(३), (४) र् (५) कीं त्रा्िाराची तनयुक्ती रदीि करण्याच्या आिेशास कीं त्रा्िाराने मा. उच्च 
न्यायालयात िाखल केलेल्या रर् याधचका र. ७४० (एल)/२०१६ र् कमसशवअल सु् र. 
१९०/२०१६ मध्ये दिनाींक ०८.०७.२०१६ रोजी झालेल्या सुनार्णीिरम्यान, तनवर्िेतील अ्ी र् 
शतीनुसार रु. २२ को्ी ततकी िींडाची रक्कम कीं त्रा्िाराने जमा करण्यासाठी मा. उच्च 
न्यायालयाला आिेश पाररत करण्यासाठी बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या र्तीन ेकरण्यात आलेली 
वर्नींती मा. न्यायालयान ेअमान्य केली ्ोती. 
  तथावप िींड आकारण्याची र् नर्ीन कीं त्रा्िार तनयुक्ती करण्याची बाब न्यायप्रवर्षठ आ्े.  
  तसेच र्ैधातनक प्रकरयेमुळे उर्वररत काम पूणव करुन पुनर्वसन योजना राबवर्णे शक्य झाली 
नसल्याच ेबृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेने कळवर्ले आ्े. 
     ___________ 

       

मुाांबईतील सवग खाजर्ी रुग्णालयातील ८० टक्िे खाटा िरोना रुग्णााांसाठी  
आरक्षित िरणेसाांबाांधी ननर्गशमत िेलेले आदेश 

 (२३)  १२६०३ (१९-०९-२०२०).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदाांडोशी) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत करोना रुग्णाींची र्ाढती सींख्या वर्चारात घेता रुग्णाींना बेड उपलब्ध करुन 
िेण्यासाठी शासनाने मुींबईतील सर्व खाजगी कोवर्ड रुग्णालयातील २० ्क्के खा्ा ताब्यात 
घेण्याचा तनणवय दिनाींक ५ मे, २०२० रोजी र्ा ाया सुमारास घेतला तसचे रुग्णालयातील ८० 
्क्के खा्ा करोना रुग्णाींकररता राखीर् ठेर्ण्याबाबत शासनाने दिनाींक २१मे, २०२० रोजी र्ा 
ाया समुारास आिेश तनगवसमत केला, ्े खरे आ्े काय, 
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(२) असल्यास, आिेश तनगवसमत केल्यानींतर -   (मा्े जुल,ै २०२० अखेर) अदीयापपयतं मुींबई 
म्ानगरपासलकेन े कोणाया रुग्णालयातील ८० ्क्के खा्ा ताब्यात घेऊन करोना रुग्णाींना 
उपलब्ध करुन दिल्या आ्ेत र् ायाचे त्यर्रुप काय आ्े, 
(३) असल्यास, शासनाने आयसीएमआरच्या मागविशवक तत्तर्ाींचे मुींबईतील ककती रुग्णालयाींनी 
उल्लींघन केल्याच ेआढळून आले आ्े, अदीयापपयतं ायाींच्यावर्रुदीध कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आ्े, 
(४) असल्यास, अदीयाप ककती खाजगी रुग्णालयाींनी शासनास ८० ्क्के खा्ा ताब्यात दिल्या 
नसल्याचे आढळून आले आ्े र् शासन आिेशाचे उल्लींघन केल्याप्रकरणी शासनाने खाजगी 
रुग्णालयाींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ?  
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१) ्ोय ्े खरे आ्े. 
(२) राज्य शासनाच्या दिनाींक २१/०५/२०२० रोजीच्या शासन आिेशानुसार बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलका िेत्रातील एकूण १०० खाजगी रुग्णालयातील ८० ्क्के खा्ा ताब्यात घेऊन 
कोरोना रुग्णाींना जनरल बेड, आय सीय ू बेड, कोवर्ड आणण नॉन-कोवर्ड बेड अशा त्यर्रुपात 
उपलब्ध करुन दिलेल्या आ्ेत. 
(३) दिनाींक ३०/०४/२०२० त े दिनाींक २४/१०/२०२० पयतं खाजगी रुग्णालयाींवर्रुदीध एकुण ३३३ 
तरारी प्राप्त झाल्या आ्ेत. ायापैकी २८० तरारी बींि करण्यात आल्या असून उर्वररत ५३ 
तरारीींर्र मुख्य लेखापररिक, बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलका याींचेमार्व त कायवर्ा्ी सुरु आ्े.  
खाजगी रुग्णालयाींवर्रुदीध प्राप्त एकुण तरारी ३३३ 
 
 

रुग्णालयाींकडून आकारण्यात आलेले एकूण िेयक     १५.८७ को्ी 
शासनाने तनश्चचत केलेल्या िरानसुार सुधाररत िेयक     १३.२७ को्ी 
तरारी प्राप्त झाल्यानींतर रुग्णाींना िेयकामध्ये दिलेली सर्लत   १.४८ को्ी 
तरारी प्राप्त झाल्यानींतर रुग्णाींना परत केलेली िेयकातील एकूण रक्कम   १.१२ को्ी 
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 

___________ 
  
औराांर्ाबाद शहरातील शशवाजीनर्र भुयारी मार्ागच ेिाम अनेि वषांपासून प्रलाांबबत असल्हयाबाबत 
  

(२४)  १२८०१ (१९-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप जैस्त वाल (औराांर्ाबाद मध्य) : सन्माननीय 
सावगजननि बााांधिाम (सावगजननि उपक्रम) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि श्रातील सशर्ाजीनगर भुयारी मागव प्रमखु मागव असून अनेक र्षांपासनू भुयारी 
मागावचे काम प्रलींबबत आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, सतत ्ोणाऱ्या र्ा्तूक कद डीमुळे र्ा्तकूिार र् नागररकाींना त्रासाला सामोरे 
जोर्े लागत आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर भुयारी मागावचे काम करण्यासाठी नागररकाींनी अनेकिा प्रशासनास तनर्ेिन े
दिली आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
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(४) असल्यास, शासनान ेसशर्ाजीनगर भुयारी मागावच े रखडलेले काम लर्करात -लर्कर पुणव 
करण्याबाबत कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१८-१२-२०२०) :(१) प्रचनाधीन भुयारी मागावची मागणी असून ायास अदीयाप 
मींजुरी प्राप्त झालेली ना्ी. 
(२) ्ोय. ्े खरे आ्े. 
(३) ्ोय. ्े खरे आ्े. 
(४) प्रचनाधीन भुयारी मागावसाठी ढोबळ अींिाजपत्रक तयार करण्यात आले असून सार्वजतनक 
बाींधकाम वर्भाग र् रेल्र्े वर्भागामार्व त खचव वर्भागणी (Cost Sharing) तार्ार्र काम 
करण्याचे तनयोजन आ्े. ायाप्रमाणे प्रत्यतार् रेल्र् ेवर्भागाकड ेसािर केला असता सिर प्रत्यतार् 
रेल्र्े वर्भागाच्या र्ावषवक कायवरमात अींतभूवत झाला ना्ी.   
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
औराांर्ाबाद (जज.औराांर्ाबाद) शहरातील छत्रपती शशवाजी महाराज िृषी उ्पनन  

बाजार सशमती ते वपसादेवी रस्त्याच्या दरुवस्तथेबाबत 
 (२५)  १२८०७ (१९-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप जैस्त वाल (औराांर्ाबाद मध्य) : सन्माननीय 
सावगजननि बााांधिाम (सावगजननि उपक्रम) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि (श्ज.औरींगाबाि) श्रातील छत्रपती सशर्ाजी म्ाराज कृषी उापन्न बाजार 
ससमतीमध्ये िररोज प्ा्े पासूनच पींचरोशी मधून शेतीमाल वर्कण्यासाठी नागररक मोठ्या 
प्रमाणात येत असतात, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, छत्रपती सशर्ाजी म्ाराज कृषी उापन्न बाजार ससमती त े वपसािेर्ी रत्यायाची 
िरूर्त्यथा झाली असल्यान े धूळ उडत असनू नागररकाींना त्रास स्न करार्ा लागत असून 
ायाींच्या आरोग्याचा प्रचन तनमावण झाला आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आ्े काय,चौकशीत काय आढळून आले र् 
ायानुसार  छत्रपती सशर्ाजी म्ाराज कृषी उापन्न बाजार ससमती ते वपसािेर्ी रत्यायाची 
िरुुत्यती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१) ्ोय. ्े खरे आ्े. 
(२) ्े खरे ना्ी. 
प्रचनाधीन रत्यायाचे काम मा्े ऑगत्य्, २०२० मध्ये पूणव झाले असून सदीयश्त्यथतीत रत्यायार्र 
धुळ उडत ना्ी. 
(३) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
  

___________ 
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मुाांबईतील र्हृननमागण प्रिल्हप आधथगि माांदीमुळे अपूणागवस्तथेत असल्हयाबाबत 
  

(२६)  १२८४८ (१९-०९-२०२०).   श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुाांड) : सन्माननीय र्हृननमागण माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई श्रातील शकेडो प्रकल्पाींनी रेरा नद िणी केलेली आ्े परींतु आधथवक मींिीमुळे असे 
अनेक प्रकल्प अपूणावर्त्यथेत आ्ेत, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, असे अपूणव प्रकल्प पूणव ्ोण्याबाबत शासनान ेका्ी धोरण तनश्चचत केले आ्े 
काय, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

डॉ. जजतेंद्र आव्हाड (१२-०१-२०२१) : (१) र् (२) मुींबई श्रात एकूण ८२८ प्रकल्प म्ारेराकड े
नद िणीकृत असून ायापकैी १४८ प्रकल्प पूणव झालेले आ्ेत. ज्या प्रकल्पाींची मुित सींपलेली 
आ्े, अशा १७० प्रकल्पाींना म्ारेरातरे् रेरा कायदीयातील तरतुिीींनसुार मुितर्ाढ दिली आ्े, 
अशा १७० प्रकल्पाींना म्ारेरातरे् रेरा कायदीयातील तरतुिीनुसार मिुतर्ाढ दिली आ्े. उर्वररत 
प्रकल्प वर्वर्ध कारणाींमळेु अपुणवर्त्यथेत आ्ेत. तसेच, अपूणव प्रकल्प पूणव ्ोण्याबाबत रेरा 
कायदीयातील कलम ७ र् ८ मध्ये तरतुि आ्े. यामध्ये प्रकल्पातील सर्व सभासि एकत्र येऊन 
म्ारेराकड ेतरार िाखल करू शकतात र् सिर तरारीर्र सनुार्णी घेऊन, योग्य तो तनणवय 
घेतला जातो. 
(३) प्रचन उभ्िर्त ना्ीस. 

___________ 

  
 मुाांबईतील न यू पी एम जी पी म्हाडा िॉलनीच्या पुनगववगिास प्रिल्हपाबाबत 
  

(२७)  १३०८९ (१९-०९-२०२०).   श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुाांड) : सन्माननीय र्हृननमागण माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म््ाडा र् खाजगी वर्कसक याींच्या सींयुक्त उपरमानुसार न्य ू पी एम जी पी कॉलनीचा 
पुनववर्कास प्रकल्प सुरू करण्यात आला, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, ्ा प्रकल्प पूणव ्ोण्यास ककती कालार्धी लागणे अपेक्षित आ्े तसेच तेथील 
सींरमण सशबबर्ी धोकािायक अर्त्यथेत असून सिर प्रकरणी शासनान ेकोणती कायवर्ा्ी केली 
र्ा करण्यात येत आ्े, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची करणे काय आ्ेत ? 
 

डॉ. जजतेंद्र आव्हाड (१७-१२-२०२०) : (१) ्ोय. 
(२) सिरचा प्रकल्प सींयुक्त करारनाम्याच्या अनुरोध र् बाींधकाम आरींभ जारी केल्यानींतर 
म््णजेच दि.०१.०४.२०११ पासून ३६ मद्न्यात पूणव ्ोणे अपेक्षित ्ोते. 
    सिर्ू प्रकल्पाच्या सींरमण सशबीरातील वर्वर्ध समत्ययाींबाबत रद्र्ाचयाींनी केलेल्या 
तरारीच्या अनुषींगाने मुींबई मींडळाकडून दि.०६.१०.२०१८ रोजी सींरमण सशबीराची प्रायि पा्णी 
करण्यात आलेली आ्े. सींरमण सशबीराची जबाबिारी वर्कासकाची असल्याने सींरमण 
सशबीरामध्ये आर्चयक ाया िरुूत्यती करण्याकरीता वर्कासक मे. ररचा ररअल््सव याींना तनिेश 
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िेण्यात आलेले आ्े. न्यू.पी. एम.जी.पी र्सा्तीचा पुनवर्वकास लर्कर पूणव ्ोण्याच्या दृष्ीने 
म््ाडाकडून र्ेळोर्ळेी सींयुक्त बैठका आयोश्जत करण्यात आलेल्या आ्ेत. 
   तसेच सिर वर्षयाबाबत शासन त्यतरार्र झालेल्या दि.११.०२.२०२० र् दि.२५.०८.२०२० 
रोजीच्या बैठकीमध्ये रखडलेला प्रकल्प ार्रीत चालू करण्याबाबत वर्कासकाला तनिेश िेण्यात 
आले असून ायाींनी याबाबत सकाराामक कायवर्ा्ी न केल्यास म््ाडास तनयमानुसार उधचत 
कारर्ाई करण्याच ेतनिेश मा.मींत्री म्ोियाींनी दिलेले आ्ेत. 
(३) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
िरोनाची लिणे असली तरी मतृ व्यक्तीची चाचणी न िरण्याच्या  

ननयमामुळे साांसर्ग वाढत असल्हयाबाबत 
  

(२८)  १३२१४ (२०-०९-२०२०).  श्री.मोहन मते (नार्पूर दक्षिण) : सन्माननीय नर्र वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्रळीच्या बीडीडी चाळीत रा्णारे आणण म्ाराषर पोलीस िलाच्या अींमली पिाथववर्रोधी 
पथकात काम करणाऱ्या श्री.मींगेश काींबळे (४०) याींचा दिनाींक २९ जून, २०२० रोजी र्ा ाया 
सुमारास के. ई.एम. रुग्णालयात उपचार सुरु असतानाच माृयू झाला असताना्ी तनयमार्र 
बो् ठेर्त रुग्णालयान े ायाींची माृयूनींतर करोना चाचणी करण्यास नकार दिला असल्याची 
सींतापजनक घ्ना घडली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, अशाप्रकारे राज्यात करोनाची लिणे असली तरी मतृ व्यक्तीची चाचणी न 
करण्याच्या तनयमामळेु सींसगव प्रसाराचा धोका र्ाढत असल्याचे प्रकार समोर येत असून अशा 
प्रकाराींमळेु मतृाींच े कु्ुींबीय, खासकरून अायार्चयक सेर्तेील कमवचाऱ्याींच े नातेर्ाईक 
शासनाकडून समळणाऱ्या आधथवक मितीपासनू र्ींधचत रा्ण्याची शक्यता तनमावण झाली आ्े, ्े 
्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेउक्त प्रकरणाची चौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय तनषपन्न 
झाले आ्े आणण अशा प्रकारच्या घ्नाींची पनुरार्तृ्ती ्ाळण्यासाठी शासनाकडून कोणाया 
उपाययोजना करण्यात आल्या र्ा येत आ्ेत, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
श्री. एिनाथ शशाांदे (१५-०१-२०२१) : (१) श्री. मींगेश काींबळे, ्र्ालिार याींना दिनाींक २९.०६.२०२० 
रोजी के.ई.एम. रुग्णालयातील आपाकालीन वर्भागात आणल्यानींतर ायाींच्यार्र ई.सी.जी. दीर्ारे 
तााकाळ तनिान र् उपचार चाल ूकरण्यात आले. तदीनींतर अर्घ्या ४८ समतन्ाींत ायाींचा माृयू 
ओढर्ला. ायाींचा माृयू ह्रियवर्काराच्या झ्क्यान ेओढर्ला असल्याचे ई.सी.जी. दीर्ारे लिात 
आले.  
  सिर घ्नारमानसुार ायाींचा माृयू नैसधगवक ठरवर्ण्यात आला. 
  तथावप मींगेश काींबळे याींच्या नातेर्ाईकाींकड ेचौकशी केली असता, ायाींना कोणाया्ी प्रकारचा 
ताप, खोकला, िम लागणे यापकैी कोवर्ड सींबींधधत कोणती्ी लिण ेनव््ती.  
   कें द्र शासनाच्या सूचनाींनुसार मतृकाची कोवर्ड चाचणी करण्यात येत ना्ी. ायामुळे श्री. 
मींगेश काींबळे याींच्या मतृकाची कोवर्ड चाचणी ायार्ळेी करण्यात आली ना्ी.  
(२) कोरोना चाचणी ्ी शासन तनणवयानुसार करण्यात येत.े 
(३) र् (४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 

___________  
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मानोरा-हदग्रस रस्त्यावरील बेलोरा (ता.मानोरा,जज.वाशशम) र्ावाजवळील पूल वाहून रे्ल्हयाबाबत 
 (२९)  १३३४५ (१९-०९-२०२०).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िाराांजा) : सन्माननीय सावगजननि 
बााांधिाम (सावगजननि उपक्रम वर्ळून) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानोरा-दिग्रस रत्यायार्रील सरुू असलेल्या रत्यायाच्या बाींधकामामुळे नागररकाींकरीता पयावयी 
व्यर्त्यथा म््णून बाींधण्यात आलेला बेलोरा (ता.मानोरा,श्ज. र्ासशम) गार्ाजर्ळील पलू दिनाींक 
३ जुलै २०२० रोजी र्ा ाया समुारास मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या पार्सात र्ा्ून गेल्याच े
तनिशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, सुरु असलेले सिर रत्यायाचे बाींधकाम तनकृष् िजावचे ्ोत असून पयावयी 
व्यर्त्यथा म््णून बाींधण्यात आलेला पूल ायामळेुच र्ा्ून गेला असल्याबाबतची तरार गार्ातील 
लोकाींनी सींबींधीत वर्भागाकड ेकेली आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर तरारीच्या अनुषींगान ेसींबींधीत वर्भागादीर्ारे पयावयी व्यर्त्यथेबाबत कोणती 
कायवर्ा्ी करण्यात आली र्ा येत आ्े, 
(४) असल्यास, तसचे सिर रत्यायाचे बाींधकाम तनकृष् िजावच े ्ोत असल्याच्या तरारीच्या 
अनुषींगान ेशासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय आढळुन आले र् 
तदीनुसार सींबींधीत िोषी ठेकेिारार्र कोणती कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

 
श्री. अशोिराव चव्हाण (११-१२-२०२०) : (१) ्े अींशतः खरे आ्े. 
    मानोरा दिग्रस रत्यायार्रील साखळी क्र. ४४/४२२ मधील नर्ीन पूलाच े बाींधकामासाठी 
तयार करण्यात आलेला ताापुरता र्ळण मागव अततर्षृ्ीमुळे पाण्याखाली गेल्याने िततग्रत्यत 
झाला ्ोता. 
(२)  ्े खरे ना्ी.सिर रत्यायाचे र् पूलाच ेबाींधकाम IRC मानकाप्रमाणे करण्यात येत आ्े. 
(३) िततग्रत्यत झालेल्या र्ळण मागावचे काम युदीधपातळीर्र पूणव करण्यात आले असनू 
ायार्रून र्ा्तूक पुनप्रवत्यथावपत करण्यात आली आ्े. 
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 

___________ 
मुाांबई महानर्रपाशलिेच्या रुग्णालयााांची िमता ४० हजार खाटााांची असूनही िरोना बाधधतााांवर 

उपचार िरण्यासाठी फक्त ४ हजार खाटा उपलब्ध िरुन देण्यात आल्हयाबाबत 
  

(३०)  १३३८२ (२०-०९-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदाांडोशी) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई म्ानगरपासलकेच्या रुग्णालयाींची िमता ४० ्जार खा्ाींची असनू्ी म्ानगरपासलका 
प्रशासनाने याकररता करोनाबाधधताींर्र उपचार करण्यासाठी ४ ्जार खा्ा उपलब्ध करुन 
दिल्याचे तनिशवनास आले, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक १०.५.२०२० रोजी र्ा ाया सुमारास मुींबईतील करोना बाधधताींची सींख्या 
१२ ्जार ७०० ततकी झाली असल्यामुळे उर्वरीत ८ ्जार करोना रुग्णाींना उपचारासाठी खा्ा 
र् डॉक््र उपलब्ध करुन िेण्याकररता शासनाने अदीयाप कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात 
येत आ्े, 
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(३) असल्यास, मुींबईत करोनाग्रत्यताींची सातायाने र्ाढती सींख्या वर्चारात घेता शासनामार्व त 
मुींबई म्ानगरपासलकेन े अदीयापपयतं केलेली उपाययोजना र् कायवर्ा्ीबाबतची सदीयश्त्यथती 
काय आ्े, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (२८-१२-२०२०) : (१) ्े खरे आ्े. 
आर्चयकतेनुसार वर्वर्ध रुग्णालयाींमधील खा्ाींची सींख्या र्ाढर्ण्यात आली. 
(२) कोवर्ड-१९ रुग्णाींकररता Covid Care Centre (CCC१), Covid Care Centre 
(CCC२), Dedicated Covid Health Centre (DCHC) र् Dedicated Covid Hospital 
(DCH) कें द्र त्यथापन केलेली आ्ेत. याबाबत बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या ्दीिीतील कें द्राींची 
सींख्या र् खा्ाींची सींख्या खालीलप्रमाणे आ्े :-   

अ. र. कें द्राचा प्रकार कें द्राची सींख्या खा्ाींची सींख्या 
१ CCC१ ३३६ ४६७१२ 
२ CCC२ १८१ २३८०६ 
३ DCHC ३७ ९१६४ 
४ DCH ८० ९७९७ 

एकुण .. ६३४ ८९४७९ 
 

(३) मुींबईत कोवर्डग्रत्यताींची सींख्या वर्चारात घेता, बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेचे लोकमान्य 
द्ळक रुग्णालय, कूपर रुग्णालय, नायर रुग्णालय, रा.ए.त्यमा. रुग्णालय, सायन रुग्णालय या 
दठकाणी आर्चयकतेनुसार कोवर्ड रुग्णाींकररता खा्ा, साधारण कि, वर्शेष अततििता वर्भाग, 
अलधगकरण कि, तायािीींची व्यर्त्यथा करण्यात आली आ्े.  
    कोवर्ड-१९ रुग्णाींकररता बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेने बत्रत्यतरीय उपाययोजना केलेली आ्े. 
ायानुसार, सींशतयत कोवर्ड रुग्ण, अतत जोखमीच्या तसेच कोवर्ड रुग्णाींच्या सींपकावत येणाऱ्या 
जर्सळल व्यश्क्तींकररता CCC१ कें द्र प्रायेक वर्भागात कायवरत आ्ेत. कोवर्ड-१९ रुग्णाींकररता 
६४ CCC२, ३७ DCHC र् ८० DCH कें द्र त्यथापन केली ्ोती. सदीयश्त्यथतीत २७ CCC२, २८ 
DCHC र् ७३ DCH कें द्र कायवरत आ्ेत. 
तसेच, ररचडवसन आणण रुडास भायखळा र् मलुुींड, NSCI र्रळी (I & II), बीकेसी र्ाींदे्र (I & 
II), नेत्यको गोरेगार्, नेत्यको आयसीयु, िद्सर चेक नाका आणण काींिरपाडा आयसीय ु येथ े
सुसज्ज JUMBO facilities कायवरत आ्ेत. रुग्णाींच्या उपचाराकररता आर्चयकतेनुसार खा्ा 
र् किाींची तनसमवती करण्यात आली आ्े. 
   कोवर्डबाधधत रुग्णाींर्र उपचार करण्यासाठी अततररक्त डॉक््सव, नसेस तसेच कामगार याींची 
तनयुक्ती करण्यात आली आ्े. तसेच आर्चयक असणारे र्ैदीयकीय उपकरणे आणण र्तनवचर 
याींची िेखील व्यर्त्यथा करण्यात आली आ्े. रुग्णाींकररता डडत्यपोजबेल बेडसशट्स, प्रधथनयुक्त 
आ्ार, औषधे, त. सुवर्धा वर्नाशुल्क उपलब्ध करुन िेण्यात येत आ्ेत. कोरोनाबाधधत 
रुग्णाींची र्ैदीयकीय तपासणी र् उपचार ्े वर््ीत तनकषानुसार करण्यात येत आ्ेत. 
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 

___________ 
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मुाांबईतील अाांधेरी -घाटिोपर या जोड रस्त्याच्या िामाबाबत 
 (३१)  १३५४४ (२०-०९-२०२०).   श्री.परार् शाह (घाटिोपर पूवग) : सन्माननीय नर्र वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अींधेरी घा्कोपर जोड मागव (लीींक रोड) ्ा पूर्व पश्चचम उपनगराींना जोडणारा 
जोड रत्यता असून या जोड रत्यायाचे काम जर्ळपास पींधरा र्षावपासनू अायींत सींथ गतीने सुरू 
असून ते अदीयावप अपूणावर्त्यथेत असल्याची बाब नकुतीच तनिशवनास आली आ्े, ्े खरे आ्े 
काय, 
(२) असल्यास, सिर उड्डाणपलू अायींत अरुीं ि असल्याने प्रचींड प्रमाणात र्ा्तूक कद डी तनमावण 
्ोत असून या उड्डाणपुलाचे रुीं िीकरण करताना त े१५० रू्् बनवर्ण्याची आर्चयकता आ्े, ्े 
्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, या पलुाचे रुीं िीकरण करताना का्ी उपयुक्त जलर्ाद्न्याींचे्ी त्यथलाींतर 
करण्याची गरज आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, उक्त पुलाचे पींधरा र्षावपासून सींथ गतीन े सुरू असलेले काम तातडीने पूणव 
करण्याबाबत र् उड्डाणपुलाचे रुीं िीकरण करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायवर्ा्ी करण्यात 
आली र्ा येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१) ्ोय, ्े खरे आ्े. 
(२) अींधेरी-घा्कोपर जोडमागावमध्ये रेल्र्ेर्र असलेला पलू ्ा अरुीं ि असून, सिर पलुाची 
पुनबांधणी प्रत्यतावर्त १५० रु्् आर.एल. प्रमाण े प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याच े
म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े.  
(३) अींधेरी-घा्कोपर जोडमागावर्रील सिर पुलाच्या पूर्ेकडील भाग तसेच पश्चचमेकडील भागाचा 
पाणी पुरर्ठा त्यर्तींत्र जलवर्तरण व्यर्त्यथेमार्व त करण्यात येत असल्याने, पुलार्रुन जात 
असलेल्या १५० सम.मी. र् २५० सम.मी. व्यासाच्या जलर्ाद्न्या जलुै, २०१८ मध्ये पलुार्रील 
भारमान कमी करण्याच्या उदीिेशान े खींडीत करण्यात आल्या असून, सदीय:श्त्यथतीत सिर 
पुलार्र कोणती्ी जलर्ाद्नी अश्त्यतार्ात ना्ी. 
(४) र् (५) मुींबईतील अींधेरी-घा्कोपर जोड मागव ्ा रत्यता सन २०१५ मध्ये “जैसे थे” श्त्यथतीत 
मुींबई म्ानगर प्रिेश वर्कास प्राधधकरणामार्व त बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस ्त्यताींतरीत 
करण्यात आला. 
  सिर जोडमागव बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या के/पूर्व, “एल” वर्भाग आणण “एन” वर्भागातून 
जात असून, सिर जोडमागावच्या अींधेरी वर्भागातील (के/पूर्व) ३.४ कक.मी. लाींबीचे काम पूणव 
झाले असून, उर्वररत रत्यायाच े र् सिर रत्यायार्र मलतन:सारण र्ाद्नी ्ाकण्याची काम ेसुरु 
असून, सिर काम ेप्रगतीपथार्र आ्ेत.  
  उर्वररत उपलब्ध असलेल्या रत्यायार्रुन र्ा्तुक सुरळीत सुरु आ्े. तसेच सिर रत्यायाच े
“एल” वर्भागातील काम दिनाींक १०.०६.२०१९ रोजी पूणव झाले असनू, “एन” वर्भागातील रत्यता 
रुीं िीकरण कामाचा कालार्धी एवप्रल, २०२० पयतं ्ोता. परींतु कोवर्ड-१९ च्या लॉकडाऊनमुळे 
सिर कामाचा कालार्धी दिनाींक ३१.१२.२०२० पयतं र्ाढवर्ण्यात आला असल्याचे बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े. 

___________ 



वर्.स. ४६ (30) 

घाटिोपर (पूवग) मधील रायणझाांर् शसटी या साांिुलामध्ये साांयुक्त स्तमशानभूमीच्या िामाबाबत  
  

(३२)  १३५४९ (२०-०९-२०२०).   श्री.परार् शाह (घाटिोपर पूवग) :  सन्माननीय नर्र वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई श्रातील घा्कोपर (पूर्व) मधील कामराज नगर र्त्यतीच्या मागे सार्वजतनक 
बाींधकाम वर्भागाच्या अखायाररत असलेल्या रायणझींग सस्ी या सींकुलामध्ये सींयुक्त 
त्यमशानभूमीचे आरक्षित असलेल्या प्लॉ् आता म्ानगरपासलकेकड ेर्गव करण्यात आला आ्े, 
्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, या आरक्षित जागेर्र केर्ळ मुश्त्यलम कब्रत्यतानच े बाींधकाम केले असून ते 
मागील पाचर्षांपूर्ी करण्यात आले र् ाया शेजारील मोकळ्या जागेर्र द्ींि ू र् िसलताींसाठी 
त्यमशानभूमीचे काम अदीयाप म्ानगरपासलकेने ्ाती घेतले नसल्याची बाब नुकतीच तनिशवनास 
आली आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, त्यमशानभूमी नसल्याने त्यथातनक नागररकाींना घा्कोपर येथ े जर्ळपास र्ीस 
ककमी अींतर चालत यार्े लागत असून पूर्व द्रतुगती म्ामागव सारखा रत्यता ओलाींडून जार् े
लागत आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय आढळून आले र् 
ायानुसार सींयुक्त आरक्षित असलेल्या जागेर्र द्ींि ू र् िसलताींसाठीच्या त्यमशानभूमीच े काम 
लर्करात लर्कर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१३-०१-२०२१) : (१) ्े खरे आ्े.       
(२) सिर आरक्षित जागेर्र बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेमार्व त कोणते्ी बाींधकाम करण्यात 
आलेले ना्ी. तसचे ्त्यताींतरीत झालेली जागा १० र्षां्ून अधधक काळापासन ू मुत्यलीम 
समाजाकडून िर्नभूमी म््णून र्ापरात आ्े. 
  तथावप द्ींि ू र् िसलताींकररता त्यमशानभमूीसाठी लगतची जागा समळवर्ण्याचा प्रत्यतार् 
प्रगतीपथार्र आ्े. 
(३) ्े खरे ना्ी. 
   कामराज नगर येथे त्यथातनक नागररकाींना अींायवर्धीकररता जर्ळील घा्कोपर द्ींि ूसभा 
त्यमशानभूमी २ कक.मी. अींतरार्र उपलब्ध आ्े. 
(४) र् (५) सींसमश्र त्यमशानभूमीच्या भखूींडालगत “उदीयान” या सार्वजतनक उदीदिष्ासाठी 
नामतनिेसशत असलेल्या भूखींडापकैी अींिाजे ५००० चौ.मी. िेत्रर्ळाच्या िेत्राच े नामतनिेशन 
बिलून तो अततररक्त त्यमशानभूमीकररता सींपादित करण्यासाठी म्ाराषर प्रािेसशक र् 
नगररचना अधधतनयम १९६६ च्या कलम ३७ अन्र्ये वर्कास आराखड्यामध्ये रे्रबिलाच्या 
प्रत्यतार्ास मींजुरी प्राप्त करुन सिर भूखींडाच्या भूसींपािनाची/्त्यताींतरणाची कायवर्ा्ी सुरु करता 
येईल अस ेबृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेने कळवर्ले आ्े. 
      
 

___________ 

  



वर्.स. ४६ (31) 

मुाांबई पोटग रस्तटमधील वसाहतीाांना मुाांबई महानर्रपाशलिेच्या जल अशभयाां्यााांिडून 
बेिायदेशीररर्या पाणी ववतरण िरण्यात येत असल्हयाबाबत 

 (३३)  १३६६६ (२०-०९-२०२०).   अॅड.आिाश फुाां डिर (खामर्ााांव) : सन्माननीय नर्र वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

  

(१) मुींबई पो व् रत्य् पररसरातील ६ बींिरामध्ये लागणाऱ्या बो्ी धुण्यासाठी िररोज १० लाख 
सल्र पाणी तर मुींबई पो व् रत्य्मधील का्ी र्सा्तीींना मुींबई म्ानगरपासलकेच्या जल 
असभयींायाींकडून गेल्या १७ र्षांपासून प्रततदिन ३ लाख ६० ्जार ली्र पाणी बकेायिेशीररराया 
दिले जात असल्याची बाब मा्े जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आली 
आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, या पाणीचोरीमळेु म्ानगरपासलकेचा को्यर्धी रूपयाींचा म्सूल मागील १७ 
र्षांपासून बुडाल्याचा आरोप करून अशा सींबींधधत अधधकाऱ्याींर्र कारर्ाई करार्ी अशी मागणी 
म्ानगरपासलका सभागृ् ात मा्े जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा ाया िरम्यान केली असता सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींची केर्ळ पिोन्नती रोखण्यात आली आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, म्ानगरपासलकेकडून व्यार्सातयक कारणासाठी र्ापरण्यात येणाऱ्या १ ्जार 
सल्र पाण्याकररता ४० रूपये िर आकारण्यात येत असताना म्ानगरपासलकेचे अधधकाऱ्याींकडून 
सिर्ू बींिरातील बो्ीच्या मालकाींना बेकायिेशीररराया पाणी उपलब्ध करून िेर्ून ायापो्ी १ 
्जार सल्र पाण्याकररता ४५० रूपये िर आकारण्यात येत ्ोता, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, सिर्ू प्रकरणी बेकायिेशीररराया पाणी वर्तरण करून को्यर्धी रूपयाींची 
र्सुली करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींकडून पैशाींची र्सुली करण्यात आली आ्े काय, ायाचा 
तपशील काय आ्े, 
(५) असल्यास, सिर्ू रक्कम सींबींधधताींकडून ककती कालार्धीत र्सूल करण्यात येणार आ्े 
तसेच सिर्ू बेकायिेशीर पाणी वर्तरणास जबाबिार असणारे म्ानगरपासलकेचे अधधकारी र् 
कमवचारी याींचेर्र शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आ्े, तसेच शासनाच्या 
को्यर्धी रूपयाींच्या म्सुलाच े नुकसान करणाऱ्या या िोषी अधधकाऱ्याींना सेर्ेतनू बडतर्व  
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येणार आ्े,  
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१): (१) र् (२) पाणी चोरीमळेु बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या 
कोट्यर्धी रुपयाींचा म्सूल मागील १७ र्षांपासून बुडाल्याचा आरोप करुन अशा सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींर्र कारर्ाई करार्ी अशी मागणी दिनाींक ०७.०१.२०२० रोजी झालेल्या बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेच्या म्ापासलका सभागृ् ात करण्यात आली ्ोती र् सींबींधधत अधधकाऱ्याींची 
पिोन्नती रोखण्यात आली ्ोती ्े खरे आ्े. 
(३) ्े खरे ना्ी. 
(४) र् (५) सिर प्रकरणी बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेमार्व त चौकशी करण्यात आलेली ना्ी. 
  तथावप, सशर्डी ते डॉकयाडव पररसरात पाणी र्ा्पातील अतनयसमततेबाबत चचाव झालेल्या उप 
जल असभयींता (त्यथापाय) याींचा सिर प्रकरणाशी कोणाया्ी त्यतरार्र प्रायि सींबींध येत ना्ी. 
यात्यतर् अनधधकृत पाणी पुरर्ठा केल्याची कोणती्ी बाब ायाींच्याबाबतीत दिसून येत नसल्याच े
बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े. 
(६) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 

___________ 



वर्.स. ४६ (32) 

अहमदनर्र बााांधिाम ववभार्ातील रै्रव्यवहाराची चौिशी िरणेबाबत 
 (३४)  १३६६८ (१९-०९-२०२०).   अॅड.आिाश फुाां डिर (खामर्ााांव) : सन्माननीय सावगजननि 
बााांधिाम (सावगजननि उपक्रम वर्ळून) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रत्यायाींची गुणर्त्ता तपासण्यासाठी ठेकेिार र् सार्वजतनक बाींधकाम वर्भागाच्या अधधका-
याींव्यततररक्त त्यर्तींत्र असभयींता तनयुक्त करून असभयींायाींच्या अ्र्ालानींतरच ठेकेिाराला िेयके 
अिा करार्ीत अस ेबींधनकारक असताना अ्मिनगर बाींधकाम वर्भागान ेकोट्यर्धीची िेयके 
केर्ळ कायवकारी असभयींायाच्या आिेशार्रून अिा केल्याचा प्रकार मा्े जानेर्ारी, २०२० मध्ये 
र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आला आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, सिर्ू प्रकरणी एकूण ककती रक्कमेची बबले कोणकोणाया ठेकेिाराकडून सािर 
करण्यात आली असून ायापैकी ककती ठेकेिाराींची ककती रक्कमेची िेयके 
कायवकारी असभयींायाींच्या आिेशान्र्ये केव््ा-केव््ा अिा करण्यात आली आ्ेत, 
(३) असल्यास, तसेच ज्या कामाींची िेयके ठेकेिाराींना अिा करण्यात आली आ्ेत ायापैकी 
ककती कामे पूणव झालेली आ्ेत र् ाया सर्व कामाींची सदीय:श्त्यथती काय आ्े, 
(४) असल्यास, या सर्व प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय आढळून 
आले आ्े र् तदीनुसार सींबींधधत िोषी अधधकारी र् ठेकेिार याींच्यावर्रुदीध कोणती कारर्ाई 
करण्यात आली र्ा येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. अशोिराव चव्हाण (१८-१२-२०२०) :(१) ्ोय. ्े खरे आ्े. तथावप, ्ायब्रीड ॲन्यु्ी 
मॉड्युल (HAM) कायवरमाींतगवत मींजुर असलेल्या प्रचनाींककत कामाींर्र तनवर्िा शतीनुसार त्यर्तींत्र 
असभयींता याींची तनयुक्ती ्ोईपयतं कायवकारी असभयींता याींनी त्यर्तींत्र असभयींता म््णून काम 
पाद्ले आ्े. 
(२)  पॅकेज र. NSK ६९ मध्ये मे.राजपथ तन्रॉकॉन सल.पुणे याींना पद्ल्या माईलत्य्ोनच ेरू. 
१७.९२ को्ीच े िेयक दि.२८.०२.२०१९ रोजी र् िसु-या माईलत्य्ोनचे रू. १८.०३ को्ीच े िेयक 
दि.१४.०५.२०१९ रोजी अिा करण्यात आले आ्े. पॅकेज र. NSK ७० (अ) र्   NSK ७० (ब) 
मध्ये कीं त्रा्िारास कोणाया्ी प्रकारची िेयके त्यर्तींत्र असभयींता न नेमता अिा  करण्यात 
आलेले ना्ी. 
(३) सिर काम ेप्रगतीपथार्र आ्ेत. 
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
दौंड तालुक्यातील (जज. पुणे) पुणे-सोलापूर महामार्ागवरील यवत व भााांडर्ाव या हठिाणी 

प्रस्तताववत िरण्यात आलेल्हया भुयारी मार्ागबाबत 
  

(३५)  १३८०४ (१९-०९-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय सावगजननि बााांधिाम 
(सावगजननि उपक्रम) वर्ळून माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िौंड तालुक्यातील (श्ज. पुणे) पुणे-सोलापूर म्ामागावर्रील यर्त र् भाींडगार् या दठकाणी 
भुयारी मागव प्रत्यतावर्त करण्यात आलेला असून यासाठी जागा सुचवर्ण्याची वर्नींती राषरीय 
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राजमागव प्राधधकरणाकडून यर्त र् भाींडगार् ग्रामपींचायतीला दिनाींक ३१ जानेर्ारी, २०१९ रोजी 
र्ा ायासुमारास करण्यात आली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, सिर भुयारी मागव करण्याबाबत शासनत्यतरार्र अदीयापपयतं कोणती कायवर्ा्ी 
करण्यात आली र्ा येत आ्े, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. अशोि चव्हाण (११-१२-२०२०) : (१) प्रत्यतुत बाब कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय 
राजमागव प्राधधकरणाच्या अखायारीत येत.े सिर प्रकरणी भारतीय राषरीय राजमागव 
प्राधधकरणाकडून ग्रामपींचायतीकड ेवर्नींती करण्यात आली नसल्याच ेप्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय राजमागव प्राधधकरण, पुणे याींनी कळवर्ले आ्े. 
(२) र् (३) प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव प्राधधकरण,पुणे याींचेकडून यर्त र् 
भाींडगार् येथील प्रत्यतावर्त भुयारी मागावबाबत पुढीलप्रमाणे माद्ती दिली आ्े. 
यवत:  सिर म्ामागावर्रील मींजूर करारनाम्यामध्ये ६ X ३.५ मी. भुयारी मागावची तरतूि 
कक.मी. ४३ / ३७० येथ े ्ोती. परींत ु ताकालीन माननीय आमिार िौंड याींनी केलेल्या 
मागणीनुसार डाव्या बाजूकडील यर्त श्र ्ायत्यकूल र् उजव्या बाजूकडील पोलीस त्य्ेशन 
वर्चारात घेर्ून सिर भुयारी मागव कक.मी.  ४३ /८९० येथे म््णज े५२० मी. पुढे त्यथानाींतररत 
करण्यात आला आ्े. तसेच सिर म्ामागावर्रील लोकल र्ा्तकुीचे वर्भाजन करण्यासाठी 
यर्त श्रातील िोन््ी बाजूींनी सश्व् व्स रोड आ्ेत. 
भााांडर्ाव: सिर म्ामागावर्रील मींजूर करारनाम्यामध्ये भाींडगार् जर्ळ ६ X ३.५ मी. भुयारी 
मागावची तरतूि कक.मी. ४७ / ६५० येथे ्ोती. तथावप त्यथातनक लोकप्रतततनधी ताकालीन 
माननीय आमिार, िौंड र् सींबींधधत ग्रामपींचायतीच्या वर्रोधामुळे ्े बाींधकाम ्ोऊ शकले ना्ी. 
  तथावप, सदीयश्त्यथतीत भारतीय राषरीय राजमागव प्राधधकरणाकडून पुणे-वर्जयर्ाडा 
स्ापिरीकरणासाठी तनयुक्त करण्यात आलेल्या डीपीआर सल्लागारास सिर मागणीच्या 
योग्यतेचा वर्चार करण्यासाठी आणण प्रत्यतावर्त डीपीआर तयार करताना सिर बाबत योग्य ती 
तरतूि करण्याची वर्नींती करण्यात आली आ्े 
     ___________ 
  

खेरवाडी, बााांद्रा (पूवग) मुाांबई येथील शसग्नलजवळ उभारलेल्हया अनधधिृत िचरा चौिीबाबत 
 (३६)  १३८३१ (२०-०९-२०२०).   श्री.शशरीष चौधरी (रावेर) : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेरर्ाडी, र्ाींदे्र (पूर्व) ससग्नलजर्ळ म्सूल वर्भागाच्या जसमनीर्र बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेन ेकचरा गोळा करण्यासाठी अनधधकृत चौकी उभारली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, सिर चौकीजर्ळ कचरा गोळा करणाऱ्या र्ा्नाींमुळे आजूबाजूच्या पररसरातील 
रद्र्ाशाींना कच-याच्या िगुधंीमळेु ्र्ा प्रिवुषत ्ोऊन चर्सनाींचे वर्वर्ध वर्कार ्ोत आ्ेत, ्े 
्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर चौकीजर्ळ पडणाऱ्या कचऱ्यामळेु या पररसरात मोका् भ्क्या कुर्यायाींचा 
र्ार्र र्ाढला आ्े ायामुळे पररसरातील नागररकाींना मोठ्या प्रमाणात त्रास स्न करार्ा लागत 
आ्े ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, सींबींधधत वर्भागान ेसिर अनधधकृत चौकीसींबींधात कोणती कायवर्ा्ी केली आ्े 
र् ्ोणाऱ्या प्रिषूणाबाबत शासनान ेकोणाया उपाययोजना केल्या आ्ेत, 
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(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ?  
 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (१३-०१-२०२१) : (१) खेरर्ाडी, र्ाींदे्र (पूर्व) ससग्नलजर्ळ बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेच्या घनकचरा व्यर्त्यथापन वर्भागाची चौकी आ्े. 
  सिर चौकीचा मालमत्ता लेखा रमाींक HE२१०५८७०३१०००० असा असून, दिनाींक ०१.०४.१९८० 
पासून मालमत्ता कर तनधावररत करण्यात आला आ्े. 
  तसेच सिर चौकी त्यथातनक नागररकाींच्या सुवर्धेसाठी गेल्या ४० त े५० र्षांपासून र्ापरात 
असल्याच ेबृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेने कळवर्ले आ्े.    
(२), (३), (४) र् (५) सिर दठकाणी येणारी र्ा्ने कामाची वर्भागणी केल्यानींतर ते तााकाळ 
कतवव्यार्र तनघून जातात. तसचे सिर चौकीर्र येणाऱ्या कचरा गाड्या बींदित्यत त्यर्रुपात 
असल्यान ेप्रिषुण ्ोण्याचा प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
 तसेच, सिर चौकीच्या दठकाणी तनयसमत सार्सर्ाई राखली जात असल्यामुळे मोका् 
कुर्यायाींचा प्रचन उदीभर्त ना्ी अस ेम्ानगरपासलकेने कळवर्ले आ्े. 

___________ 
 

घाटिोपर (मुाांबई) येथील लक्ष्मीबार् नाल्हयामध्ये पडून बालिाचा झालेला मृ् य ु
  

(३७)  १३८९१ (२०-०९-२०२०).   श्री.परार् शाह (घाटिोपर पूवग) : सन्माननीय नर्र वविास 
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा्कोपर (मुींबई) येथील लक्ष्मीबाग नाल्यासमोरील घरात रा्णारा पाच र्षावचा मलुगा 
खेळत असताना ायाचा पाय घसरून नाल्यात पडून माृय ूझाल्याची घ्ना दिनाींक ११ जून, 
२०२० रोजी र्ा ाया सुमारास घडली, ्े खरे आ्े काय, 
 
(२) असल्यास, सिर नाला ्ा पाच रू्् खोल असून असुरक्षित असून्ी मुींबई 
म्ानगरपासलकेच्या एन वर्भागान ेम्ानगरपासलकेच्या तमारती धोकािायक म््णून तोडल्या र् 
ाया दठकाणी पासलकेच्या कमवचाऱ्याींना आणले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर नाला ्ा असुरक्षित असताना्ी ायाकड ेएन वर्भागान ेजाणीर्पूर्वक िलुवि 
केले र् ायाच बरोबर नाल्याच्या सार्सर्ाईच ेकीं त्रा् दिलेल्या कीं पनीने काम न करता र्क्त 
म्ानगरपासलकेचा तनधी ्डप केला असल्याच ेआढळून आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी जबाबिार असलेल्या अधधकाऱ्याींर्र शासनान े कोणती कारर्ाई 
केली तसेच नाल्याच्या सार्सर्ाईचे कीं त्रा् दिलेल्या कीं पनीर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१) ्े खरे आ्े. 
(२) ्े खरे ना्ी.  
     सिर नाला ्ा मोठा नाला असनू, तो पाच रु््ाींपेिा खोल आ्े. तसेच सिर नाल्याच्या 
बाजूस नाला रुीं िीकरण प्रकल्पात धोकािायक तमारती अश्त्यतार्ात नसून, झोपडया अश्त्यतार्ात 
आ्ेत र् सिर नाल्याच्या रुीं िीकरणात बाधधत ्ोत असलेल्या का्ी झोपड्याींचे तनषकासन 
बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेमार्व त करण्यात आले आ्े. 
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(३) सिर नाल्याकड ेिलुवि केल्याची बाब खरी नसून, सिर नाल्याच्या रुीं िीकरणाच ेर् सींरिक 
सभींत बाींधण्याचे काम ब्ुताींशी पणूव झाले आ्े. 
    तसेच, सिर नाल्याच्या पार्साळ्यापूर्ी करार्याच्या सार्सर्ाईचे पद्ल्या ्प्प्यातील काम 
समाधानकारकरराया पूणव करण्यात आले असनू, उर्वररत ्प्प्यातील काम प्रगतीपथार्र आ्े 
असे बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेने कळवर्ले आ्े.  
(४) र् (५) सिर नाल्याच्या सार्सर्ाईचे काम समाधानकाररराया करण्यात आल्यामुळे 
बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या अधधकाऱ्याींर्र र् कीं त्रा्िारार्र म्ानगरपासलकेमार्व त कोणती्ी 
कारर्ाई करण्यात आलेली ना्ी. 
     ___________ 

  
मुाांबई शहरात महानर्रपाशलिेची िामे अल्हपवयीन िामर्ार िररत असल्हयाबाबत 

  

(३८)  १४३६२ (२०-०९-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िााांहदवली पूवग) : सन्माननीय नर्र 
वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई श्रात म्ानगरपासलकेची नालेसर्ाईची कामे सुरु असताना अींधेरीमध्ये या 
कामासाठी अल्पर्यीन कामगार काम करत असल्याचे मा्े मे, २०२० मध्ये र्ा ाया िरम्यान 
तनिशवनास आले, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, या अल्पर्यीन कामगाराींना त्यर्सींरिणाची कोणती्ी साधन े दिली गेली 
नसल्याचे्ी तनिशवनास आले, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, मोठ्या नाल्याची सर्ाई जेसीबी तसेच ततर यींत्राींच्या स्ाय्याने ्ोत असताना 
ती न र्ापरण्याची नेमकी काय कारणे आ्ेत, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय आढळून आले र् 
ायानुसार कामगाराींच्या आरोग्याकड ेिलुवि करणाऱ्याींर्र कारर्ाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काय कारणे आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१) अींधेरी (पूर्व) येथील कृषणानगर नाल्यार्र अल्पर्यीन 
कामगार काम करीत असल्याची तरार बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस मा्े मे, २०२० मध्ये प्राप्त 
झाली ्ोती. 
(२) ्े खरे ना्ी. 
(३) मोठ्या नाल्याींची सर्ाई करतेर्ेळी जेथ ेशक्य आ्े तेथ ेयींत्रादीर्ारेच सर्ाई करण्यात येत े   
र् जेथ ेशक्य नाी्ी तेथे मनुषयबळाचा र्ापर करण्यात येतो.  
(४) सिर प्रकरणी बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेमार्व त चौकशी करण्यात आलेली ना्ी.  
    तथावप, सिर प्रकरणी सायता पडताळणीसाठी सींबींधधत कीं त्रा्िाराला कारणे िाखर्ा नो्ीस 
बजार्ण्यात आली असता, सिर कीं त्रा्िारान े बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेस सािर केलेल्या 
कागिपत्राींची पडताळणी करताींना, सिर नाल्याच्या दठकाणी कोणाया्ी अल्पर्यीन 
/बालकामगाराची तनयुक्ती करण्यात आली नसल्याच ेआढळून आले. 
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 

___________ 
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 मुाांबई महानर्रपाशलिेच्या अाांधेरी (पजश्चम) येथील िुपर रुग्णालयामधील वैद्यकिय अधधिारी 
यााांनी िोववड-१९चा मृ् य ुदाखला देण्यािरीता लाच माधर्तल्हयाबाबत 

  

(३९)  १४४५७ (२०-०९-२०२०).   श्री.अशमत साटम (अाांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर) :  सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई म्ानगरपासलकेच्या अींधेरी (पश्चचम) येथील कुपर रुग्णालयामधील र्ैदीयककय 
अधधकारी डॉ. तनरींजन िीरसागर याींनी कोवर्ड-१९चा माृयु िाखला िेण्याकरीता रु. १० ्जाराची 
लाच माधगतली असल्याचे मा्े एवप्रल, २०२० मध्ये र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आले आ्े, ्े 
खरे आ्े काय, 

(२) असल्यास, हृियवर्कारान ेमाृयु झालेल्या रुग्णाला कोवर्ड-१९ ने माृय ुझाल्याचा िाखला 
िेण्याकरीता रु. १० ्जार माधगतले परींतु रु. ७००० घेर्ून अन्य डॉक््रकड े ायाींना माृयचुा 
िाखला घेण्याकरीता पाठवर्ले, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत त्यथातनक लोकप्रतततनधीींनी आयुक्त, म्ानगरपासलका याींच्याकड े
उच्चत्यतरीय चौकशीची मागणी केली आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
चौकशीअींती सिर िोषी अधधकाऱ्याींर्र शासनान ेकोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशाांदे (०१-०१-२०२१) : (१) र् २) बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या व््ी.एन. िेसाई 
रुग्णालयाच्या आत्यथापनेर्र तनयकु्त र् कुपर रुग्णालय येथे कामधगरी तार्ार्र कायवरत 
असलेले स्ाय्यक र्ैदीयकीय अधधकारी डॉ. तनरींजन िीरसागर याींनी दिनाींक १९.०४.२०२० रोजी 
एका रुग्णाच्या नातेर्ाईकाकडून माृयूच्या कारणाचे प्रमाणपत्र िेण्यासाठी रु. १० ्जाराची लाच 
माधगतली र् रु. ७ ्जार घेऊन माृयूचे प्रमाणपत्र दिल्याच ेसकृतिशवनी तनिशवनास आले आ्े. 
(३) ्े खरे आ्े. 
(४) र् (५) सिर प्रकरणी सकृतिशवनी तथ्य आढळून आल्याने डॉ. तनरींजन िीरसागर 
याींचेवर्रुध्ि खातेतन्ाय चौकशीची कायवर्ा्ी सुरु असून, ायाींना दिनाींक २१.०४.२०२० पासून 
तनलींबबत करण्यात आले ्ोते. 
  तथावप, बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या दिनाींक ०२.०५.२०२० रोजीच्या पररपत्रकात, 
लाचलुचपत, र्ौजिारी आणण अन्य प्रकरणी तनलींबबत असलेल्या कमवचारी/अधधकाऱ्याींचे तनलींबन 
ताापुरते खींडीत करुन ायाींना ताापुराया त्यर्रुपात पुन:त्यथावपत करुन कोवर्ड-१९ सींबींधधत काम े
तासींबींधधत अततररक्त कामकाजासाठी तनयुक्त करार्े असे नमूि केले आ्े.  
   सिर पररपत्रकानुसार डॉ. िीरसागर याींना र्क्त कोवर्ड-१९ च्या प्रािभुावर् कालार्धीकररता 
ताापुराया त्यर्रुपात कामार्र ्जर करुन घेतले आ्े. 
 
     ___________ 
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र्ोंहदया नर्रपररषदेिडून शहरात लावण्यात आलेल्हया िचरा िुाां डया  
ननिृष्ट्ट दजागच्या असल्हयाबाबत 

  

(४०)  १४५७३ (२०-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चाांहद्रिापूरे (अजुगनी-मोरर्ााांव), श्री.राज ू िारेमोरे 
(तुमसर) :  सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) गद दिया नगरपररषिेकडून गतर्षी २८ लि रुपये खचव करुन समुारे २०० श्त्य्लच्या कचरा 
कुीं डया श्रातील वर्वर्ध भागात कचरा सींकलनाकरीता लार्ण्यात आल्या र् सिर कचरा कुीं डया 
का्ी मद्न् यात तनकाम्या झाल्याचे मा्े एवप्रल, २०२० मध्ये र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आले 
आ्े, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असल्यास, कचऱ्याच े वर्गलीकरण करुन कचरा सींकलन करण्याकरीता कीं त्रा्िाराकडून 
श्त्य्लच्या कुीं डया श्रामध्ये लार्ण्यात आल्या ाया तनकृष् िजावच्या असल्याने तनकामी झाल्या 
आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी नगरपररषि प्रशासनान े र् शासनाने तनकृष् िजावच े साद्ाय 
र्ापरणाऱ्या कीं त्रा्िारार्र कारर्ाई करण्याबाबत कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१), (२) र् (३) नगरपररषि गद दिया त्यर्च्छ सर्ेिण २०१९ 
करीता कें द्र शासनाकडून प्राप्त तनिेशानुसार प्रोासा्न अनुिानातून र्ाणणश्ज्यक िेत्रात ओला र् 
सुका कचऱ्याच े वर्लगीकरण करण्याकरीता त्य्ीलच्या कुीं ड्या बसवर्णेबाबत नगरपररषिेच्या 
त्यथायी सभेन ेमींजूरी प्रिान केली ्ोती. 
• ायाअनुषींगाने ई-तनवर्िादीर्ारे सर्ावत कमी िराचे तनवर्िाधारक मे.मन्नत तीं्रप्राईजेस, गद दिया 
याींचेबरोबर करारनामा करुन दिनाींक १५/१/२०१९, ४/२/२०१९ र् दिनाींक ७/३/२०१९ ला एकूण 
२०० त्य्ील कचरा कुीं ड्या पुरर्ठा करणेबाबत कायाविेश िेण्यात आलेला आ्े. 
• सध्या श्रात िळणर्ळणाच्या सोयीकरीता नर्ीन ससमें् रोड र् नाली बाींधकाम प्रत्यतावर्त 
आ्ेत. ायामुळे का्ी प्रमाणात त्य्ील कुीं ड्या काढून नगरपासलका कायावलयात ्लवर्ण्यात 
आलेल्या आ्ेत. प्रत्यतावर्त कामे पूणव ्ोताच त्य्ील कुीं ड्या तनयोश्जत त्यथळी बसवर्ण्यात 
येतील, अस ेनगरपररषिेने कळवर्ले आ्े. 
(४) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
झोपडपट्टी पुनवगसन प्राधधिरणा-या इमारतीतील बिेायदा रहहवाशााांवर िारवाई िरण्याबाबत 

 (४१)  १४७०० (१७-०९-२०२०).   श्री.योरे्श सार्र (चारिोप) : सन्माननीय र्हृननमागण माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) झोपडपट््ी पुनर्वसन प्राधधकरणाच्या तमारतीमधील एसआरए (बेकायिा) रद्र्ाशाींची 
चौकशी केली जाणार असून ायासाठी शासन गृ् तनमावण मींर्यायाींच्या अध्यितेखाली ससमती 
गठीत करणार असल्याचे तनिशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय,  

(२) असल्यास, ससमतीचे गठन करण्यात आले आ्े काय, उक्त ससमतीदीर्ारे आतापयतं ककती 
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बेकायिेशीर रद्र्ाशाींर्र कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत आ्े तसचे याबाबत शासनाचे धोरण 
काय आ्े, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 

डॉ. जजतेंद्र आव्हाड (३१-१२-२०२०) : (१) ्ोय, ्े खरे आ्े. 
(२) सिर प्रकरणी शासन तनणवय गृ् तनमावण वर्भाग दि.०९.०१.२०१७ अन्र्ये मा. मींत्री 
(गृ् तनमावण) याींच्या अध्यितेखाली मींत्रीमींडळाची ससमती गठीत करण्यात आली आ्े.    
   झोपडपट््ी पुनर्वसन प्रकल्पातील तमारतीमध्ये बकेायिेशीरपणे रा्णाऱ्याींची एकूण १३५६४ 
प्रकरणे सिम प्राधधकरणाकड े पढुील कायवर्ा्ीसाठी पाठवर्ण्यात आलेली आ्ेत.   मा.उच्च 
न्यायालय याींचकेडील रर् याधचका र.०२/२०२० मध्ये दि.१५.०७.२०२० रोजी दिलेल्या 
आिेशानुसार दि.३१.०८.२०२० पयतं ३ ई च्या कारर्ाईस त्यथधगती िेण्यात आली असून 
दि.३०.०९.२०२० च्या आिेशानुसार सिर त्यथधगतीस दि.३१.१०.२०२० पयतं मुितर्ाढ िेण्यात 
आलेली आ्े.  ायानींतर पनु:चच मा.उच्च न्यायालयान े दि.२९.१०.२०२० रोजीच्या आिेशानुसार 
३ ई च्या कारर्ाईच्या त्यथधगतीस  दि.२२.१२.२०२० पयतं मुितर्ाढ िेण्यात आलेली आ्े. 
ायामुळे मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशामळेु झोपडपट््ी पुनर्वसन प्रकल्पाींमध्ये बेकायिेशीरपणे 
रा्णाऱ्याींर्र ३ई नुसार कारर्ाई करण्यात आलेली ना्ी.  
(३) प्रचन उदीभर्त ना्ी.   

___________ 
  

ववक्रोळी पूवग (मुाांबई) पररसरातील ५० पेिा जास्तत म्हाडाच्या इमारतीाांचा 
 पुनववगिास प्रलाांबबत असल्हयाबाबत 

 (४२)  १४८४० (१९-०९-२०२०).   श्री.योरे्श सार्र (चारिोप) : सन्माननीय र्हृननमागण माांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वर्रोळी पूर्व (मुींबई) पररसरातील ितुगती म्ामागावला लागून ५० पेिा जात्यत म््ाडाच्या 
तमारती आ्ेत, ताींबत्रक तनयमामळेु एमएमआरडीए आणण पीडब्ल्यडूी या तमारतीींना ना ्रकत 
प्रमाणपत्र िेत नसल्यामळेु या तमारतीींचा पुनवर्वकास प्रलींबबत असल्याच ेतनिशवनास आले आ्े, 
्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, पूर्व द्रतुगती मागावच्या जर्ळ असलेल्या कन्नमर्र नगरामध्ये ३० तर 
म्ामागावला लागून २५ पेिा जात्यत तमारती पुनवर्वकास यापूर्ीच झाला आ्े, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
(३)  असल्यास, सध्या या तमारतीींची प्रचींड िरुर्त्य था झाली असून येथील रद्र्ाचयाींमध्ये 
सभतीचे र्ातार्रण पसरले आ्े तसेच ३ ते ४ तमारतीींचा पुनवर्वकास झाला बाकी तमारतीींना 
पुनवर्वकासाची परर्ानगी समळाली नसल्याने नागररकाींमध्ये सींतापाची भार्ना तनमावण झाली 
आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास,याबाबत शासनान े चौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय आढळून आले र् 
ायानुसार सिर प्रकरणी शासनान ेकोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
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डॉ. जजतेंद्र आव्हाड (२२-१२-२०२०) :(१), (२), (३) कन्नमर्ार नगर, वर्रोळी (पूर्व), मुींबई 
येथील पुर्व द्रतुगती म्ामागावला लागून म््ाडाच्या एकूण ३५ तमारती असून ायापकैी २ 
तमारतीींच े बाींधकाम प्रगतीपथार्र आ्े.तसचे ायासोबत आणखी एका तमारतीला ना ्रकत 
प्रमाणपत्र िेण्याची कायवर्ा्ी म््ाडा मार्व त चालू आ्े. 
  तसेच ्ागोर नगर, वर्रोळी (पुर्व) येथील पुर्व द्रतुगती म्ामागावला लागून म््ाडाच्या एकूण 
२६ तमारती असून ायापैकी १६ तमारतीच्या पुनवर्वकासाच ेकाम प्रगतीपथार्र आ्े. 
  पथककनारर्ती तनयमात एकसुत्रता आणण्याच्या अनुषींगान ेतनगवसमत करण्यात आलेल्या नगर 
वर्कास वर्भागाच्या दि.०५.०८.२०१९ रोजीच्या शासन तनणवयान्र्ये द्रतुगती म्ामागावला लागून 
असलेल्या तमारतीींना सदीयश्त्यथतीत ताींबत्रक मींजुरीकरीता एम.एम.आर.डी.ए. र् पी.डब्ल्य.ुडी. या 
वर्भागाींकडून ना ्रकत प्रमाणपत्र घेणे आर्चयक ना्ी. 
  सबब, म््ाडाच्या कन्नमर्ार नगर र् ्ागोर नगर येथील पुर्व द्रतुगती म्ामागावला लागून 
असलेल्या तमारतीींना गृ् तनमावण सींत्यथाींकडून पुनवर्वकासाच े प्रत्यतार् म््ाडास प्राप्त झाल्यास 
उक्त दि.०५.०८.२०१९ रोजीच्या शासन तनणवयान्र्ये सिर सींत्यथाना पुनवर्वकासाकरीता 
म््ाडाकडून ना ्रकत प्रमाणपत्र िेणे सोयीत्यकर झालेले आ्े. 
(४) र् (५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 

___________ 
 
आवी (जज. वधाग) येथे हायब्रीट ॲनयुईटी अाांतर्गत रोहणा-वाढोणा-िाराांजा तसचे खरााांर्णा-मासोद-

िोंढाळी रस्त्याच ेिाम अ्याांत व ननिृष्ट्ठ दजागच ेहोत असल्हयाबाबत 
 

 (४३)  १४८४४ (१९-०९-२०२०).   श्री.दादाराव िेच े (आवी) :   सन्माननीय सावगजननि 
बााांधिाम (सावगजननि उपक्रम वर्ळून) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आर्ी वर्धानसभा मतिार सींघातील रामा र. ३२३ रो्णा-र्ाढोणा-कारींजा रत्यता कक.मी. 
०/०० ते २८/५०० ककीं मत ८७.२६ को्ी रूपये र् रामा.र. ३२४ खराींगणा-मासोि-कद ढाळी रत्यता 
कक.मी. ०/०० ते ३५/८०० ककीं मत ७२.५४ को्ी रूपये सन २०१८ मध्ये शासनाने मींजुर केले 
असून या रत्यायाींचे कामकाज २ र्षावपासून सुरू आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्िाराने रत्यायाच्या िोन््ी बाजु र् पुलाच े खोिकाम करून ठेर्लेले 
असल्यामळेु अनेक नागररकाींच ेअपघात र् शेतकऱ्याींची जनार्रे खड्ड्यात पडून ायाींचा माृय ु  
्ोत आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, गत स्ा मद्न्यापासून या रत्यायाच े र् पलुाच े बाींधकाम पुणवत: बींि पडलेले 
असुन सदीयश्त्यथतीत सींपुणव रत्यायाचे र्क्त १५ ्क्केच काम झालेले आ्े, तसेच कीं त्रा्िाराची 
मुित्ी मा्े डडसेंबर, २०२० पयतं सींपत असून ्े काम वर््ीत कालार्धीत पुणव ्ोणे शक्य 
ना्ी, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ्े काय, चौकशीत काय आढळुन आले र् 
तदीनुसार वर््ीत मुितीत काम पणुव न करु शकणा-या कीं त्रा्िारार्र शासनान ेकोणती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. अशोिराव चव्हाण (१६-१२-२०२०) : (१) ्ोय. (२) ना्ी. 
   या रत्यते लाींबीत येत असलेल्या वर्वर्ध पोलीस त्य्ेशनकडून अ्र्ाल माधगतला असता, 
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सिर खोिकामामळेु अस े कुठल्या्ी प्रकारच ेअपघात झाल्याच ेपोलीस त्य्ेशन, आर्ी कद ढळी, 
पुलगाींर्, खराींगणा,कारींजा (घा.) पोलीस तनरीिक याींच ेअ्र्ालार्रुन दिसून येत ना्ी. सिर 
प्राप्त अ्र्ालात िोन व्यक्ती माृयू पार्ल्याची नद ि ्ी पोलीस त्य्ेशन, कद ढाळी र् कारींजा 
(घा.) याींच े अ्र्ालार्रुन तनिशवनास येते. तसेच पाच व्यक्ती जखमी झाल्याची नद ि कारींजा 
पोलीस त्य्ेशनच्या अ्र्ालार्रुन दिसून येते. परींत ु झालेल्या अपघाताच े दठकाण ्े 
र्नपररिेत्रात येत असल्यान ेयेथ ेसध्या,सार्वजतनक बाींधकाम मींडळ,चींद्रपूर अींतगवत  कुठल्या्ी 
प्रकारच ेकाम सुरु ना्ी. तसेच शतेकऱ्याींची जनार्रे खड्डयात पडून माृय ूझाल्याच ेबाबीबदीिल 
चौकशीअींती तालुका पशु र्ैदीयकीय अधधकारी याींच्या मौखीक सचूनेनुसार “तनरींक” असल्याच े
कळवर्ले आ्े. 
(३)  सदीय:श्त्यथतीत, करारनाम्यातील ४०% काम पूणव झाले आ्े.सिर रत्यायाच्या एकूण ७५.३० 
ककमी लाींबीपकैी ३०.४० कक.मी. लाींबी र्निेत्रातून जाते. र्न वर्भागाच्या परर्ानगी अभार्ी 
काम ेरेंगाळलेली आ्ेत. तसचे कोवर्ड-१९ या सींसगवजन्य म्ामारीमळेु मजूरा अभार्ी कामे सींथ 
गतीने सुरु असनू, शासन तनणवय दिनाींक २९/७/२०२० नुसार १८० दिर्स मुितर्ाढ प्रत्यतावर्त 
आ्े.सन मे, २०२१ पयतं सिर काम पूणव करण्याच ेतनयोजन आ्े. 
(४) कामाची गती र्ाढवर्णेबाबत उदीयोजकास कामाच्या जागेर्र प्रायिपणे कायवकारी असभयींता 
तसेच सार्वजतनक बाींधकाम मींडळ याींच्या त्यतरार्रुन र्ेळोर्ळेी तनिेश िेण्यात आलेले आ्ेत.  
(५) र्न वर्भागाच्या परर्ानगी अभार्ी तसेच कोवर्ड-१९ सींसगवजन्य साथीमुळे काम करण्यास 
अडचण तनमावण ्ोत आ्े. 

___________ 
 

राज्यातील इमारती िोसळून झालेल्हया दघुगटनााांबाबत 
  

(४४)  १४८८८ (१३-११-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (शभवाांडी पजश्चम), श्री.चाांद्रिााांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वााांदे्र पजश्चम), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशााांत ठािूर 
(पनवेल), श्री.साांजय िेळिर (ठाणे), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नार्पूर दक्षिण पजश्चम), श्रीमती 
मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अाांधेरी पजश्चम), 
श्रीमती याशमनी यशवाांत जाधव (भायखळा), श्री.िालीदास िोळाांबिर (वडाळा), श्री.यशवाांत मान े
(मोहोळ), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.ननतीन अजुगन (ए.टी.) पवार (िळवण), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.परार् शाह (घाटिोपर पूवग), श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), 
श्री.अब ू आजमी (मानखूदग शशवाजीनर्र), श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाशशि 
पजश्चम), श्री.रईस शखे (शभवाांडी पूवग) :   सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सभर्ींडी (श्ज.ठाणे) म्ानगरपासलका िेत्रामधील धामणकर नाका पररसरातील प्ेल 
कीं पाऊीं डमधील श्जलानी तमारत दिनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२० रोजी र्ा ायासुमारास कोसळून 
सुमारे ४० ्ून अधधक नागररकाींचा बळी गेला असून या सींिभावतील अ्र्ाल शासनाला दिनाींक 
१२ ऑक््ोबर, २०२० रोजी र्ा ाया सुमारास सािर करण्यात आला असून  सिर अ्र्ालानूसार 
सन १९७५ मध्ये ग्रामपींचायत अश्त्यतार्ात असताना्ी तमारत वर्नापरर्ाना बाींधण्यात येऊन या 
तमारतीमध्ये झालेल्या बिलाींबाबत र् तमारतीस सुश्त्यथतीत ठेर्ण्याची जबाबिारी तमारतीच े
मालक र् भोगर््ा धारकाींर्र ्ोती मात्र तशी कोणती्ी खबरिारी घेण्यात आली नव््ती, ्े 
खरे आ्े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी म्ानगरपासलकेच्या अधधकाऱ्याींकडून िेखील तनषकाळजीपणा 
झाला असून शासन आिेशानुसार मा्े माचव-एवप्रलमध्ये धोकािायक र् अततधोकािायक 
तमारतीींना नो्ीस िेऊन ायाींची सी-१ र् सी- २ अशी र्गवर्ारी करणे आर्चयक ्ोते अस े
तनषकषव या ससमतीने काढले आ्ेत ायाचबरोबर ससमतीने भवर्षयात अशा घ्ना घडू नयेत 
यासाठी का्ी उपाययोजना्ी सुचवर्ल्या आ्ेत तसेच मालक, भोगर््ाधारक र् 
म्ानगरपासलका अधधकारी याींच्यार्र गींभीर िोषारोप्ी ठेर्ले आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी त्यथातनक लोकप्रतततनधी र् नगरसरे्क याींनी चौकशी करण्याची 
मागणी मा. मुख्यमींत्री, म्ाराषर राज्य र् आयुक्त, सभर्ींडी म्ानगरपासलका याींच्याकड े केली 
आ्े तसचे सभर्ींडी श्रातील जुन्या तमारतीींना र्ाढीर् च्ई तनिेशाींक (एर्एसआय) िेण्याची 
मागणी त्यथातनक लोकप्रतततनधी याींनी दिनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२० रोजी र्ा ाया समुारास मा. 
मुख्यमींत्री याींच्याकड ेकेली, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) तसेच, दिनाींक १६ जुल,ै २०२० रोजी र्ा ायासुमारास मुींबईतील र्ो व् वर्भागातील भानशुाली 
तमारत तसचे मुींबई उपनगरातील मालाड-मालर्णी येथील नुरी मश्त्यजिजर्ळील एक िमुजली 
तमारत तसचे मरोळ-अींधेरी येथील ईक्बाल मींणझल या तमारती तसेच म्ाड (श्ज. रायगड) 
येथील ताररक गाडवन ्ी ५ मजल्याींची तमारत दिनाींक २४ ऑगत्य्, २०२०  रोजी र्ा ाया 
सुमारास कोसळून ायामध्ये १६ जणाींचा माृय ू झाला ्ोता, याचप्रकारे मुींबईतील नागपाडा 
येथील शुक्ला त्यरी् र्रील आयेशा कीं पाऊीं डमधील समश्रा मॅन्शन तमारतीचा भाग दिनाींक २८ 
ऑगत्य्, २०२० रोजी र्ा ाया समुारास कोसळून ायामध्ये २ जणाींचा तर दिनाींक २ सप् े्ंबर, 
२०२० रोजी डद गरी (मुींबई) येथील डॉ. म्ेचर्री मागावर्रील रझा चेंबर या तमारतीचा भाग 
कोसळून एका मद्लेचा माृयू झाल्याचे तनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त कोसळलेल्या तमारतीींच्या प्रकरणाींची चौकशी करण्यात आली आ्े 
काय, चौकशीनसूार सींबींधधत तमारत मालक, र्ात्यतुवर्शारि (Architecture) र् सींबींधधत 
प्रशासकीय अधधकारी याींचेर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आ्े, तसेच सिर 
िघुव् नेत माृ यमूुखी पडलेल् याींच् या र्ारसाींना तसचे जखमीींना शासनान े जाद्र केलेली मित 
लर्करात लर्कर िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०७-०१-२०२१) : (१) सभर्ींडी तनजामपरू श्र म्ानगरपासलकेन े
कळवर्ल्यानुसार दिनाींक २१.०९.२०२० रोजी प्ेल कीं पाउन्ड कामत घर सभर्ींडी येथील श्जलानी 
तमारतीच्या पश्चचमेकडील भाग कोसळून झालेल्या िघुव् नेत ३८ रद्र्ासी माृयूमुखी पडले 
आ्ेत. 
  सिर िघुव् नेची चौकशी करण्याकरीता म्ानगरपासलका त्यतरार्र गठीत करण्यात आलेल्या ४ 
सित्ययीय चौकशी ससमतीने ायाींचा अ्र्ाल आयुक्त, सभर्ींडी तनजामपूर श्र म्ानगरपासलका 
याींना सािर केला आ्े. 
  सिर अ्र्ालाच्या तनषकषावमध्ये िघुव् नाग्रत्यत तमारतीचे बाींधकाम सन १९७५ मध्ये झाले 
असून बाींधकाम परर्ानगी बाबत कोणते्ी कागिपत्र आढळून येत नसल्यान े सिर तमारत 
अनाधधकृतपणे बाींधल्याच े नमूि केले आ्े. तसेच म्ाराषर नगर रचना अधधतनयमातील 
तरतूिी नुसार तमारत सुश्त्यथतीत ठेर्ण्याची जबाबिारी मालक/ भोगर््िार याींची आ्े. 
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(२)   सभर्ींडी तनजामपूर श्र म्ानगरपासलका त्यतरार्र गठीत ४ सित्ययीय कसम्ीने 
िघुव् नेच्या चौकशीअींती काढलेल्या तनषकषावमध्ये अस े नमूि केले आ्े की, िघुव् नाग्रत्यत 
तमारतीचा समार्ेश शासनाच्या दिनाींक ५.११.२०१५ च्या मागविशवक सूचना नुसार सी-१ / सी-२ 
ए (अततधोकािायक/तमारत ररकामी करुन सींरचनाामक िरुुत्यती करणे) या प्रर्गावत ताकालीन 
अधधकाऱ्याींकडून करण्यात आलेला ना्ी. 
  तसेच तमारत िघुव् नेच्या अनुषींगाने म्ानगरपासलकेतील सींबींधधत अधधकारी याींनी जबाबिारी 
पार पाडताना केलेली दिरींगाई र् तमारतीचे मालक /भोगर््ािार याींची जबाबिारी यावर्षयी 
भाषय करुन भवर्षयात अशा प्रकारे िघुव् ना घडू नये यासाठी वर्वर्ध उपाययोजना िेखील 
सशर्ारशीत केल्या आ्ेत. 
(३) दिनाींक २१.०९.२०२० रोजी सभर्ींडी तनजामपूर म्ानगरपासलका ्दीिीत झालेल्या श्जलानी 
बबश्ल्डींग िघुव् नेच्या अनुषींगान ेतााकाळ चौकशी करण्याच ेर् सभर्ींडी श्रातील जुन्या र् जीणव 
तमारतीच्या पुनवर्वकासाकरीता FSI िेण्यासींिभावत लोकप्रतततनधीींनी तनर्ेिन सािर केले 
असल्याची र्त्यतुश्त्यथती आ्े. 
(४) म्ाड, श्ज. रायगड येधथल तारीक गाडवन या पाच मजली तमारत िघुव् नेत १६ जणाींचा 
माृयू झाला आ्े. 
    बृ् नमुींबई म्ानगरपासलकेने तमारत िघुव् नेबाबत खालील र्त्यतशु्त्यथती कळवर्ली आ्े. 
•   मुींबई उपनगरातील मालाड-मालर्णी येथील नुरी मत्यजीिजर्ळील एक िमुजली धोकािायक 
बाींधकामार्रील का्ी भाग कोसळला ्ोता. सिर िघुव् नेत ०२ जणाींचा माृयू झाला आ्े. 
•   बृ् नमुींबई म्ानगरपासलकेन ेदिनाींक १७.०७.२०२० रोजी सिरच ेबाींधकाम उपश्जल््ाधधकारी 
याींच्या अखायाररत असल्याचे ायाींना कळवर्ले आ्े. तसेच उर्वरीत बाींधकाम तनषकाससत 
करण्यात आले आ्े. 
•  तसेच के/पुर्व वर्भागात मरोळ अींधेरी येथ े तक्बाल मींणझल अशा नार्ाची तमारत 
िघुव् नाग्रत्यत झाल्याची बाब साय ना्ी. 
•  दिनाींक १६.०७.२०२० रोजी र्ो व् येथील भानुशाली तमारत कोसळून १० रद्र्ाशाींचा माृय ु
झाला आ्े. 
•  तसेच दिनाींक ०२.०९.२०२० रोजी डद गरी, मुींबई येथील डॉ.म्ेचर्री मागावर्रील रझ्झाक चेंबर 
या उपकर प्राप्त (म््ाडाच्या) तमारतीच्या भाग कोसळून एका मद्लेचा माृयू झाला आ्े. 
•  दिनाींक २८.०८.२०२० रोजी नागपाडा, मुींबई येथील शुक्लाजी त्यरी्र्रील आयेशा कीं पाऊीं ड 
मधील समश्रा मेन्शन तमारतीचा भाग कोसळून ायामध्ये २ जणाींचा माृयु झाला आ्े. 
(५) सभर्ींडी तनजामपूर श्र म्ानगरपासलकेच्या कायविेत्रातील श्जलानी तमारत िघुव् नेच्या 
अनुषींगाने सींबींधधत स्ाय्यक आयुक्त र् श्ातनशा अधधकारी याींना तनलींबबत केले असून सिर 
घर मालक याींच्यार्र पोसलस त्य्ेशन येथ ेगुन््ा िाखल करण्यात आला आ्े. 
   म्ाड येथील तारीक गाडवन तमारत िघुव् ना प्रकरणी जागा मालक, वर्कासक, 
र्ात्यतुवर्शारि, ताकालीन मुख्य अधधकारी र् सींबींधधत तींश्जतनयर या सर्ांर्र पोसलस त्य्ेशन 
येथे गुन््ा िाखल करण्यात आला आ्े. 
   िरम्यान िघुव् नमेध्ये मतृ व्यक्तीींच्या र्ारसाींना र् जखमीींना मित िेण्याची कायवर्ा्ी 
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करण्यात आली आ्े, असे सभर्ींडी तनजामपूर श्र म्ानगरपासलका र् म्ाड नगरपररषि याींनी 
कळवर्ले आ्े. 
(६) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
     ___________ 

  
मुाांबईतील वााांदे्र (पवूग) येथील शासिीय वसाहतीच्या पुनववगिास योजनेबाबत 

  

(४५)  १४९२४ (२७-११-२०२०).   श्री.चाांद्रिााांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वााांदे्र 
पजश्चम), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशााांत ठािूर (पनवेल), श्री.साांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.देवेंद्र फडणवीस (नार्पूर दक्षिण पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अाांधेरी पजश्चम), श्री.परार् शाह (घाटिोपर पूवग), िॅप्टन 
आर. सेल्हवन (सायन-िोळीवाडा), श्री.सुनील राणे (बोरीवली) : सन्माननीय सावगजननि बााांधिाम 
(सावगजननि उपक्रम वर्ळून) माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील र्ाींदे्र (पूर्व) येथील शासकीय र्सा्तीच्या पुनवर्वकास योजनेत तेथे र्ात्यतव्यास 
असलेल्या अधधकारी र् कमवचारी याींना मार्क िरात मालकी ्क्काची घरे िेण्यासींबींधी 
आमिाराींची ससमती गठीत करण्यात आली ्ोती, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, ायाबाबतचे तनकष ठरवर्ण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या आमिाराींच्या 
ससमतीने आपला अ्र्ाल दिनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी र्ा ाया सुमारास ताकालीन राज्य 
शासनाला सािर केला असल्याच ेतनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पाबाबत शासनाकडून मागील अनेक मद्न्याींपासून कोणतीच कायवर्ा्ी 
न झाल्यान ेसिर प्रकल्प रखडला असल्याच ेतनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकल्प प्रभार्ीपणे राबर्ून तथेे र्ात्यतव्यास असलेल्या शासकीय अधधकारी 
र् कमवचारी याींना मार्क िरात घरे उपलब्ध करून िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ा्ी 
केली र्ा करण्यात येत आ्े,   
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. अशोिराव चव्हाण (११-०१-२०२१) : (१) र् (२) ्ोय, ्े खरे आ्े. 
(३) ्े खरे ना्ी. 
(४) र् (५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
    ___________ 

  
मुाांबई येधथल र्ोरेर्ाव-मुलुाांड या जोड रस्त्याच ेिाम जलदर्तीने िरण्याबाबत 

  

(४६)  १६४७२ (२५-११-२०२०).   श्री.शमहीर िोटेचा (मुलुाांड), श्री.सुननल प्रभ ू (हदाांडोशी) :   
सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील र्ा्तूक कद डी समत्यया सोडवर्ण्यासाठी पश्चचम द्रतुगती म्ामागावला 
पयावय ठरणारा पूर्व आणण पश्चचम उपनगराींना जोडणारा गोरेगार् मुलुींड लीींक रोड 
(जी.एम.एम.आर.) च्या प्रत्यतावर्त उड्डाणपुलाचे र् रत्यता रुीं िीकरणाचे प्रलींबबत वर्कासकाम 
लर्करात लर्कर करणेबाबत लोकप्रतततनधीींनी माननीय मुख्यमींत्री म्ोियाींना दिनाींक १३ 
ऑक््ोबर, २०२० रोजी र्ा ाया सुमारास दिलेल्या लेखी तनर्ेिनादीर्ारे मागणी केली आ्े, ्े 
खरे आ्े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त गोरेगार् मुलुींड लीींक रोड रत्यायाच्या वर्कास कामासाठी मुींबई 
म्ानगरपासलकेने तनधी मींजूर करण्यात येऊन्ी अदीयाप सिर्ू वर्कासकाम सरुू न करण्याची 
र् ायास लागत असलेल्या वर्लींबाची सर्वसाधारण कारणे काय आ्ेत, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पात ककती र्ींधचत कु्ुींब आ्ेत र् ायाींची पयावयी व्यर्त्यथेबाबत 
शासनाने काय तनयोजन केलेले आ्े, 
(४) असल्यास, तसेच सिर वर्कास काम सुरू करून तनश्चचत कालार्धीत पूणव करण्याच्या 
दृष्ीने शासनातरे् कोणती कायवर्ा्ी करण्यात आली र्ा येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०८-०१-२०२१) : (१) ्े खरे आ्े. 
(२) गोरेगाींर्-मुलुींड सलींक रोड प्रकल्पाच्या कामास सन २०१७ पासून सुरुर्ात झाली असून, 
गोरेगाींर् बाजूच्या पश्चचम द्रतुगती मागव त ेकर्ल्मसस्ीच ेप्रर्ेशदीर्ार र् तानसा पाईपलाईन पूल 
ते पूर्व द्रतुगती मागव येथील रत्यायाच्या वर्कास आराखड्यानुसार ४५.७० मी. रुीं िीकरण र् ना्ुर 
रेल्र्े त्यथानक येथील रेल्र्ेर्रील उड्डाणपुलाच ेरुीं िीकरण ्ी काम ेप्रगतीपथार्र आ्ेत. 
    उर्वररत कामाच्या तनवर्िाींच ेकाम प्रगतीपथार्र आ्े. 
(३) सिर प्रकल्पामुळे अींिाज े७०७ कु्ुींबे बाधधत ्ोणार असून, ायाींचे पुनर्वसन वर्भाग त्यतरार्र 
उपलब्ध प्रकल्पग्रत्यत सितनकाींमध्ये तसेच णखींडीपाडा येथील प्रकल्पबाधधताींच े पुनर्वसन भाींडुप 
येथे करण्याचे तनयोश्जत आ्े. 
(४) र् (५) सिर प्रकल्पाचे काम तनश्चचत कालार्धीत पूणव करण्यासाठी आर्चयक असलेल्या 
अततरसमत शासकीय जसमनीच्या ्त्यताींतरणाबाबतची र् र्न अधधतनयमानुसार कें द्रीय 
त्यतरार्रील िेत्रीय अधधकारीक ससमतीकडून लागणारी परर्ानगी समळवर्णेबाबतची कायवर्ा्ी सुरु 
आ्े.          

___________ 
  

हडपसर (जज.पुणे) येथील िात्रज-िोंढवा रस्तता रुाां दीिरणाच्या िामाबाबात 
 (४७)  १७६५५ (२१-११-२०२०). श्री.चेतन तुप े (हडपसर), श्री.सुननल हटाांर्रे (वडर्ाव शेरी), 
श्री.अशोि पवार (शशरुर) :   सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ्डपसर (श्ज.पुणे) येथील कात्रज-कद ढर्ा या रत्यायाच े रुीं िीकरण करण्याचे काम ्ाती 
घेण्यात आले असून रत्यायाचे रुीं िीकरणामध्ये बाधधत नागररकाींना मोबिला न िेता काम सुरु 
केले असल्याच ेमा्े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आले, ्े खरे आ्े 
काय, 
(२) असल्यास, या रत्यायासाठी लागणाऱ्या जागेच े भूसींपािन करण्याची प्रकरया अायींत सींथ 
गतीने सुरु असल्यान े र्ारींर्ार र्ा्तुकीची कद डी ्ोऊन नागररकाींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय 
्ोत आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर रत्यायाच्या रुीं िीकरणामध्ये बाधधत नागररकाींना मोबिला िेणेबाबत 
अदीयाप्ी कोणता्ी तनणवय घेण्यात आला नसल्याचे्ी तनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आ्े काय, चौकशीनूसार या रत्यायासाठी 
लागणाऱ्या जागेच ेभूसींपािन लर्करात लर्कर करण्याबाबत तसचे रत्यायाच्या रुीं िीकरणामध्ये 
बाधधत नागररकाींना मोबिला िेणेबाबत शासनान े कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत 
आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशाांदे (०७-०१-२०२१) : (१),(२),(३) र् (४)  
•  पुणे म्ानगरपासलकेच्या वर्कास आराखड्यातील कात्रज-कद ढर्ा या ८४ मी. डी. पी. रत्यायाच े
वर्कसनाचे काम सुरु आ्े, ्े खरे आ्े. 
•  सिर रत्यता रुीं िीकरणामध्ये बाधधत नागररकाींना एर्.एस.आय./्ी.डी.आर. त्यर्रुपात मोबिला 
िेण्यात येत असून, का्ी बाधधत समळकती प्राथसमक ताबे पार्तीनुसार, सींमती पत्रादीर्ारे 
ताब्यात घेण्यात आलेल्या आ्ेत. 
•  ायानुसार एकूण १९५ समळकत धारकाींशी िैनींिीन सींपकव  साधनू, वर्नींती पत्र िेऊन, सींमती 
पत्रादीर्ारे जागाींचा ताबा घेण्याची कायवर्ा्ी सुरु असल्याचे पुणे म्ानगरपासलकेने कळवर्ले 
आ्े. 
•  तसेच रत्यता रूीं िीकरणामध्ये बाधीत ्ोणाऱ्या समळकतीींची सींयुक्त मोजणी, रेखाींकनाींचा खचव, 
िाखल प्रकरणाींचे प्रशासकीय शलु्क, ्मीपत्र, शपथपत्र, बींधपत्र तायािी सर्व खचव पुणे 
म्ानगरपासलकेमार्व त करण्यात येत आ्े.  
•  ्ी.डी.आर. प्ररीयेतील िसुऱ्या ्प्प्यातील मोजणीस सर्लत िेण्यात येत आ्े, असे पुणे 
म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े.   
•  रत्यता रूीं िीकरणान े बाधीत जागा म्ानगरपासलकेच्या ताब्यात िेण्यास जागा मालक 
प्रततसाि िेत ना्ीत. 
•  रत्यता रूीं िीकरणामध्ये बाधीत अनाधधकृत बाींधकामाींर्र कारर्ाई सुरू आ्े.  
•  तसेच भूसींपािनाकरीता वर्वर्ध ताींत्रीक अडचणीीं येत असून ायामुळे रत्यता रूीं िीकरणाचे काम 
का्ीस ेसींथ गतीन ेसुरू आ्े.  
•  तसेच सध्या अश्त्यतार्ात असलेला रत्यता िैनींदिन र्ा्तुकीसाठी पुरेसा नसल्याने र्ा्तुकीची 
कद डी ्ोत े्े का्ी अींशी खरे आ्े.  
•  तथावप, सिर रत्यता रूीं िीकरणासाठी भ-ूसींपािनाची कायवर्ा्ी सुरू असून रत्यायाच्या कायावरींभ 
आिेशानुसार काम सुरू झाले आ्े. 
•  तसेच सिर प्रकल्पाच ेकाम शत्रुींजय मींदिरचौक र् द्ळेकरनगर येथील समळकतीत प्रायि 
काम सुरू झाले असून गे्रड सेपरे्रकरीता खोिाई काम, आरसीसी र्ॉल, १२ मी. सश्व् व्स रत्यता, 
केबल डक््, नव्यान ेड्रनेेज/पार्साळी र् पाण्याची लाईन ्ाकणे, नाला कल्व्् व् तायािी काम े
प्रगतीपथार्र असल्याचे पुणे म्ानगरपासलकेने कळवर्ले आ्े.  
•  सिर प्रकल्पाकरीता भसूींपािनाचे काम तातडीने करून रत्यता रूीं िीकरणाच ेकाम लर्करात 
लर्कर करण्याची ििता घेण्याबाबत पुणे म्ानगरपासलकेला कळवर्ले आ्े.     
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी.  
    ___________ 
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मुाांबईतील शमठी नदीचे पात्राच ेरुाां दीिरण, खोलीिरण िरणाच्या िामाबाबत 

 

 (४८)  १८२७५ (२५-११-२०२०).   श्री.झीशान शसद्हदिी (वााांदे्र पूवग), श्री.साांजय पोतनीस 
(िशलना) :   सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत दिनाींक २६ जुलै, २००५ च्या म्ापूराला कारणीभूत ठरलेल्या समठी निीच े पात्र 
रुीं िीकरण, खोलीकरणाच ेकाम मुींबई म्ानगरपासलकेन े्ाती घेऊन १४ र्षावचा कालार्धी ्ोऊन 
तसेच ६४० को्ी रुपये खचव करुन्ी पूणव न झाल्यान ेसमठी निीच्या पूराचा मुींबईला असलेला 
धोका कायम आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, या र्षावच्या पार्साळ्यात दिनाींक ४ सप््ेबर, २०२० रोजी पूरपररश्त्यथती तनमावण 
झाल्यान ेसमठी निी काठच्या १३०० कु्ूींबाना त्यथलाींतररत करण्यात आले ्ोते, ्े ्ी खरे आ्े 
काय, 
(३) असल्यास, येथ ेपूरपररश्त्यथती तनमावण झाली की येथील रद्र्ाचयाींना ताापुराया तनर्ाऱ्यात 
त्यथलींतररत केले जाते तथावप कायमत्यर्रुपी उपाययोजना नसल्याने येथील रद्र्ाचयाींना जीर् 
मुठीत धरुन र्ार् ेलागत आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, समठी निी त्यर्च्छ, सार् आणण सुींिर करण्यासाठी निीतील तरींगता कचरा 
काढण्यात येऊन ायाचा पुनर्ावपर केला जाणार असल्याच ेमा्े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा 
ायािरम्यान तनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(५) असल्यास, सिर प्रकल्पाकररता ककती तनधीची तरतुि करण्यात आली र्ा येत आ्े, सिर 
प्रकल्पास कधीपासून सुरुर्ात ्ोणार आ्े, 
(६) असल्यास, यासींिभावत शासनान े चौकशी केली आ्े काय, चौकशीनूसार समठी निीचे 
सुशोसभकरण करणे तसेच र्ारींर्ार तनमावण ्ोणारा धोका ्ाळण्यासाठी समठी निीच्या पात्रात 
रुीं िीकरण, खोलीकरण, सींरिण सभतीींचे काम र् पलुाच े काम पूणव करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(७) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशाांदे (०६-०१-२०२१) : (१) समठी निीच्या सींर्धावनासाठी दिनाींक १९.०८.२००५ 
रोजीच्या शासन तनणवयान्र्ये समठी निी वर्कास र् सींरिण प्राधधकरणाची त्यथापना करण्यात 
आली आ्े. 
  तदीनींतर दिनाींक २९.०७.२०१५ रोजीच्या शासन तनणवयानुसार, समठी निी वर्कास प्रकल्पाची 
प्रभार्ीपण ेअींमलबजार्णी करण्याकररता समठी निीची िोन भागाींत वर्भागणी करण्यात आली 
आ्े. 
  सिर शासन तनणवयानुसार समठी निीचा कर्ल््रपाडा, पर्ई त े सी.एस.्ी. पलू, कुलाव या 
िरम्यानचा ११ कक.मी. चा वर्कास करण्याची जबाबिारी दिनाींक २९.०७.२०१५ पासून बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेर्र र् समठी निीचा सी.एस.्ी. पूल, कुलाव ते माद्म कॉजर् े िरम्यानचा ६ 
कक.मी. वर्कास करण्याची जबाबिारी एमएमआरडीर्र सोपवर्ण्यात आली. 
  बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेच्या अखायारीत असलेल्या समठी निीच्या कुलाव येथील कुलाव-
कसलना पूल त े सी.एस.्ी. पलू िरम्यानचा भाग र्गळता उर्वररत निीचे रुीं िीकरण र् 
खोलीकरण जर्ळपास पूणव झाले आ्े. 
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  तसेच म्ानगरपासलकेच्या अखायारीतील समठी निीच्या सींरिण सभींतीच्या एकूण २१.५८८ 
कक.मी. लाींबीपैकी १६.४९ कक.मी. लाींबीच्या सींरिण सभींतीचे काम पूणव करण्यात आले असून, 
०.७५ कक.मी. लाींबीच्या समठी निीच्या कुलाव-कसलना पूल ते सी.एस.्ी. पूल, कुलाव िरम्यानच्या 
पूर्व ककनाऱ्यार्रील सींरिण सभींतीचे रुीं िीकरण र् खोलीकरणाच ेकाम प्रगतीपथार्र आ्े. उर्वररत 
३.३२५ कक.मी. लाींबीच्या सींरिक सभींतीचे काम पॅकेज-२ अींतगवत करण्यात येणार असनू, सिर 
कामाची तनवर्िा प्रकरया प्रगतीपथार्र आ्े.  
    सन २०१९ मध्ये समठी निीच्या सी.एस.्ी. पूल, कुलाव त ेमाद्म कॉजर्े िरम्यानच्या 
एम.एम.आर.डी.ए. च्या अखायारीतील उर्वररत ०.९ कक.मी. र् र्ाकोला निीच्या २.८ कक.मी. 
लाींबीची सींरिण सभींत बाींधण्याच े काम पॅकेज-३ मध्ये अींतभूवत केलेले असून, सिर कामाींची 
अींिाजपत्रके र् मसुिा तनवर्िा पडताळणीच ेकाम प्रगतीपथार्र आ्े.  
    समठी निीच्या वर्कास कामासाठी बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेमार्व त आजतागायत रु. ६४० 
को्ी ततका खचव करण्यात आला आ्े.      
(२) र् (३) ज्यार्ेळी समुद्राला भरती असते र् अततर्षृ्ी ्ोते तसेच, पर्ई र् वर््ार तलार्  
िथुडी भरुन र्ा्तात, ायार्ळेी वर्मान पतन प्राधधकरणाची सभींत आणण समठी निीच ेपात्र 
याींच्या शेजारी र्सलेला भूभाग सखल असल्यामुळे राींतीनगरमधील बाधीत लोकाींना बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेमार्व त ताापुराया त्यर्रुपात नजीकच्या म्ापासलका शाळाींमध्ये त्यथलाींतरीत 
करण्यात येते र् ायाींना भोजन, पाणी र् र्ैदीयकीय सुवर्धा पुरवर्ण्यात येतात. 
(४) र् (५) समठी निीतील गाळ र् तरींगता कचरा काढून िेपणभूमीर्र वर्ल््ेर्ा् लार्ण्याचे 
काम बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेमार्व त िरर्षी करण्यात येत.े 
     तथावप, निीतील कचरा काढून ायाचा पुनर्ावपर करण्याचा कोणता्ी प्रकल्प बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपासलकेमार्व त वर्चाराधीन ना्ी.  
(६) र् (७) बृ् न्मुींबई म्ानगरपासलकेने सन २०१९ मध्ये समठी निीची समत्यया िरू करण्यासाठी 
र् समठी निीची जैर्वर्वर्धता र् पयव् नर्धृ्िीसाठी “समठी निी पुनरुज्जीर्न प्रकल्प” ्ाती 
घेण्यात आला आ्े.  
    सिर प्रकल्पाींतगवत समठी निीची र््न र् धारण िमता र्ाढवर्ण्यासाठी समठी निीच े
अधधक खोलीकरण करणे, जपानी तींत्रज्ञानार्र आधाररत बोगिा बाींधणे, समठी निी लगत 
कृबत्रम तलार् र् पाणथळ तयार करणे, समठी निीला बारामा्ी र्ा्ते करणे, माद्म खाडीजर्ळ 
ककीं र्ा ततर व्यर््ायव दठकाणी धरण ककीं र्ा बींधारे बाींधून उिींचन पींप बसवर्णे तायािी गोष्ीींची 
व्यर््ायवता तपासण्याच्या कामाींचा अींतभावर् आ्े. सिर कामाींकररता सल्लागाराची तनयुक्ती 
करण्याचे काम प्रगतीपथार्र आ्े. 
     समठी निीर्र पार्साळया िरम्यान साठणाऱ्या पाण्याचा योग्य प्रकारे तनचरा ्ोण्यासाठी 
समठी निीर्रील वर्वर्ध पुलाींच े रुीं िीकरण करणे गरजेचे ्ोते. ायानुसार पूल वर्भागामार्व त 
खालील पुलाींची काम े्ाती घेण्यात आली आ्ेत:-  
• अशोक नगर, बामनिया पाडा र् राींती नगर, कुलाव (पश्चचम) येथील ३ पुलाींची काम ेपूणव 
झाली असून, सिर पलू र्ा्तुकीकररता खुले करण्यात आले आ्ेत.  
• र्ाकोला पाईपलाईन र् सी.एस.्ी. रोड कुलाव (पश्चचम) येथील पलुाींची काम ेमुींबई म्ानगर 
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प्रिेश वर्कास प्राधधकरणामार्व त करण्यात येत आ्ेत.  
• ड्राईव्् तन धथए्र येथील पुलाचे काम प्रगतीपथार्र आ्े, तसेच कुलाव कासलना रोड येथील 
पुलाच्या बाींधणीच्या िसुऱ्या ्प्प्याचे काम प्रगतीपथार्र आ्े. 
• माद्म कॉजर्े, तानसा पाईप लाईन र् र्ैतरणा पाईप लाईन येथील ३ पुलाींच्या कामाकररता 
कायाविेश िेण्यात आले आ्ेत. तथावप, सिर भाग काींिळर्न िेत्रान े बाधधत असल्यान े
काींिळर्न वर्भागाचे ना-्रकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यार्र, सिर पुलाींच े काम तातडीने सुरु 
करण्यात येणार आ्े. 
 

___________ 
       

नाशशि येथील सावगजननि बााांधिाम ववभार्ातील हायब्रीड अनयुईटी अाांतर्गत 
 माांजूर रस्त्यााांच्या िामामध्ये अननयशमतता झाल्हयाबाबत 

 

 (४९)  १९६४२ (२१-११-२०२०).   श्री.हदलीपराव बनिर (ननफाड) : सन्माननीय सावगजननि 
बााांधिाम (सावगजननि उपक्रम) वर्ळून माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सार्वजतनक बाींधकाम वर्भाग नासशक अींतगवत नासशक श्जल््यामध्ये ्ायब्रीड ॲन्युई्ी 
मॉडलेनुसार एकूण ५ रत्यायाींची कामे मींजूर करण्यात आलेली असनू या रत्यते कामामध्ये अनेक 
बाबीींमध्ये अतनयसमतता तसेच रत्यायाींच्या कामाबाबत वर्वर्ध तरारी असल्याने या रत्यायाींच्या 
कामाींची चौकशी करण्याच ेआिेश मा.मुख्यमींत्री, म्ाराषर राज्य याींनी मा्े नोव् े्ंबर, २०२० 
मध्ये र्ा ायािरम्यान शासनास दिले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, तनर्ाड तालुक्यातील एनएसके ५५ अ र् एनएसके ५५ ब या िोन कामाींचा 
िेखील ायामध्ये समार्ेश असनू या िोन््ी रत्यायाींची काम ेअपूणव र् तनकृष् िजावची झालेली 
असताींना िेखील सींबींधधत कीं त्रा्िारास रत्यायाच्या कामाची िेयके अिा करण्यात आलेली आ्े, 
्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ्े काय, चौकशीमध्ये रत्यायाींच्या कामाींची 
गुणर्त्त िेखील तपासली जाणार आ्े काय,                                          
(४) असल्यास, चौकशीच े तनषकषव काय आ्ेत र् िोषी आढळणा-या सींबींधधत कीं त्रा्िारार्र 
शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

 
श्री. अशोि चव्हाण (०६-०१-२०२१) : (१) ्ोय. ्े खरे आ्े. 
(२), (३) र् (४) सिर प्रकरणी अधधिक असभयींता, ििता र् गुण तनयींत्रण मींडळ, नासशक 
याींचेमार्व त चौकशी सुरू आ्े. 
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी. 
 

___________ 
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पुणे जायिा प्रिल्हपातील वारज,े वडर्ाव खुदग प्रिल्हपाची जमीन साांपादनाची  
िायगवाही साांथ र्तीने सुरु असल्हयाबाबत 

 

 (५०)  १९८१५ (२०-११-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड),श्री.शभमराव तापिीर 
(खडिवासला)  : सन्माननीय नर्र वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जायका प्रकल्पातील र्ारजे, र्डगार् खुिव प्रकल्पाची जमीन सींपािनाची कायवर्ा्ी सींथ 
गतीने सुरु असल्याची बाब मा्े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा ाया िरम्यान तनिशवनास आली 
आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असल्यास, भूसींपािनासाठी आर्चयक तनधी, नािरुुत्यत ऑनलाईन रक्कम भरणा या 
कारणाींमळेु भूसींपािनाच्या कायवर्ा्ीस वर्लींब ्ोत असल्याच ेतनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे 
आ्े काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनेसाठी सल्लागाराची नेमणूक लर्करात लर्कर ्ोण्याबाबत पुणे 
म्ानगरपासलकेने कें द्र शासनाकड े पाठपुरार्ा केला असताींना शासनाकडून उक्त प्रकरणी 
पाठपुरार्ा ्ोत नसल्याचे तनिशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्ररकणी शासनाने चौकशी केली आ्े काय, चौकशीचे तनषकषव काय 
आ्ेत, ायाअनुषींगाने जायका प्रकल्पाला गती िेण्यासाठी शासनान ेकोणती कायवर्ा्ी केली र्ा 
करण्यात येत आ्े, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

 
श्री. एिनाथ शशाांदे (०७-०१-२०२१) : (१)  र् (२) पुणे जायका प्रकल्पातील र्ारजे र् र्डगाींर् खुिव 
येथील प्रकल्पाींकरीता अदीयाप जागा ताब्यात आलेल्या नसून सिर जागा ताब्यात घेण्याची 
कायवर्ा्ी सरुू असल्याच ेपुणे म्ानगरपासलकेने कळवर्ले आ्े. 
• र्ारजे येथील जागेपैकी ५९ ्क्के जागा ब्ल्य ूलाईनमध्ये येत असल्याने ब्ल्य ूलाईन िेत्र 
र्गळून उर्वररत जागा भसूींपािन करण्याची कायवर्ा्ी सुरू आ्े.    
• र्ारजे येथील जागेकरीता आर्चयक रकमेचा भरणा श्जल््ाधधकारी, पुणे याींचेकड े नोव् े्ंबर 
२०१७ मध्ये जमा करण्यात आलेला आ्े. 
• र्डगाींर् खुिव येथील जागेर्र वर्कास आरखड्यानुसार मलतन:सारण प्रकल्पाचे आरिण असनू 
सिर जागेर्रील अततरमण तनषकाससत करण्याची कायवर्ा्ी सुरू आ्े. 
• ायाअनुषींगान े भसूींपािनाचा प्रत्यतार् श्जल््ाधधकारी, पुणे याींचेमार्व त सुरू असून आर्चयक 
रक्कम श्जल््ाधधकारी, पुणे याींचकेड े जमा करण्यात आली असल्याचे पुणे म्ानगरपासलकेने 
कळवर्ले आ्े.     
(३) या योजनेसाठी कें द्र शासनाच्या राषरीय निी सींर्धवन सींचलनालयामार्व त जानेर्ारी, २०१८ 
मध्ये प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आलेली आ्े.     
(४) सिर प्रकल्पास कें द्र शासनाकडून एकूण प्रकल्प ककीं मतीच्या ८५ ्क्के एर्ढी रक्कम 
अनुिानाच्या त्यर्रूपात उपलब्ध ्ोणार असल्याच े कें द्र शासनाच्या तनिेशानुसार याप्रकरणी 
कायवर्ा्ी केली जाते. 
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• अदीयापयतं या योजनचेे ११ पॅकेजेसमध्ये वर्भाजन करून त्यर्तींत्र तनवर्िा मागवर्ण्याच े
तनयोजन ्ोते.  मात्र कें द्र शासनाने ायाऐर्जी उर्वररत सर्व पॅकेज एकत्र करून एकच तनवर्िा 
मागवर्ण्याचे तनिेश दिले आ्ेत.  ायानुसार सुधाररत प्रत्यतार् कें द्रास पाठवर्ण्यात आले 
असल्याच ेपुणे म्ानगरपासलकेन ेकळवर्ले आ्े.   
(५) प्रचन उदीभर्त ना्ी.  

___________ 
  
ववधान भवन :   राजेनद्र भार्वत 
मुाांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
________________________________________________________________ 
मुद्रणपूर्व सर्व प्रकरया म्ाराषर वर्धानमींडळ सधचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुींबई. 
 

 


